
1 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2560 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210360 
 
เรื่อง : ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาลุ่มน้้าตาปี – พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาลุ่มน้้าตาปี – พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จากเดิม 8 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2559) เป็น 13 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2564) ภายใต้กรอบ
วงเงินโครงการเดิม 3,330 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ผลการด้าเนินการโครงการพัฒนาลุ่มน้้าตาปี – พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีดังน้ี 

1) กรมชลประทานได้ว่าจ้างบริษัทผู้ด้าเนินการก่อสร้างระบบสูบน้้าและระบบส่งน้้า MC1 พร้อมอาคาร
ประกอบ เริ่มต้นสัญญาวันที่ 30 พ.ย. 2553 และมีก้าหนดสิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 มิ.ย. 2558 ปัจจุบันอยู่ระหว่าง 
การแก้ไขสัญญาและขยายระยะเวลาสัญญา เน่ืองจากการแก้ไขแบบก่อสร้าง เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของ
ราษฎรบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างหัวงานและแนวคลองส่งน้้า 

2) ในการควบคุมงานก่อสร้างระบบสูบน้้าและระบบส่งน้้า MC1 พร้อมอาคารประกอบ กรมชลประทาน 
ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทเพื่อควบคุมงาน โดยสัญญาจะสิ้นสุดเมื่อมีการส่งมอบงานก่อสร้างระบบสูบน้้าและระบบส่งน้้า MC1 
พร้อมอาคารประกอบงวดสุดท้ายและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยท้ังสัญญา 

3) กรมชลประทานได้เริ่มด้าเนินการก่อสร้างคลองระบายน้้าและอาคารประกอบ ในปี พ.ศ. 2556 และ
ระบบส่งน้้า MC2 และอาคารประกอบ ในปี พ.ศ. 2560 โดยคาดว่าจะด้าเนินการก่อสร้างทั้ง 2 รายการ แล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากมีการแก้ไขแบบก่อสร้างและด้าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการเข้าใช้พื้นที่ เพื่อเป็น
การลดพื้นท่ีก่อสร้างและลดผลกระทบกับราษฎร 

2. ส้าหรับการก่อสร้างคลองระบายน้้าและอาคารประกอบ และระบบส่งน้้า  MC2 และอาคารประกอบ  
กรมชลประทานต้องปรับแผนงานก่อสร้างและแผนการจัดหาที่ดินเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างจริง รวมทั้ง
ได้มีการเพิ่มการด้าเนินงานในส่วนของกระบวนการมีส่วนร่วม ส่งผลให้การด้าเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนงานเดิมที่ว่างไว้  
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของราษฎรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
หัวงานและแนวคลองส่งน้้า 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1) การด้าเนินการแก้ไขแบบก่อสร้าง 
กรมชลประทานได้ด้าเนินการตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานก่อสร้างคลองระบายน้้าและอาคารประกอบ และ

งานก่อสร้างระบบส่งน้้า MC2 และอาคารประกอบแล้วพบว่า มีราษฎรบางส่วนที่อาศัยในชุมชนตามแนวคลองระบายน้้า
ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง กรมชลประทานจึงได้พิจารณาด้าเนินการทบทวนขนาดและเขตคลองระบายน้้า  
และท้าการแก้ไขแบบก่อสร้างเพื่อให้มีผลกระทบต่อราษฎรให้น้อยที่สุด รวมทั้งได้พิจารณาด้าเนินการแก้ไขแนวคลองส่ง
น้้าบางส่วน รวม 8 สาย โดยใช้พื้นที่จากแนวคลองส่งน้้าของการพลังงานแห่งชาติที่สร้างไว้เดิม เพื่อเป็นการลดพื้นที่
ก่อสร้างและพิจารณาไม่ให้มีผลกระทบกับท่ีอยู่อาศัยของราษฎร ท้าให้ลดผลกระทบในการจัดซื้อที่ดินได้ โดยที่การแก้ไข
แบบก่อสร้างข้างต้นเป็นไปตามความเหมาะสมด้านวิศวกรรม และไม่ส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งยัง
ช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับราษฎรได้อีกทางหนึ่งด้วย 

2) การด้าเนินการจัดหาที่ดินส้าหรับก่อสร้างโครงการ 
กรมชลประทานได้ด้าเนินการด้านการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและด้าเนินการ

เจรจาซื้อขายที่ดินโดยใช้วิธีเจรจาปรองดองก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่จัดหาที่ดินเข้ าไปส้ารวจข้อเท็จจริงและก้าหนดราคาค่า
ทดแทนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของที่ดินแล้ว ปรากฏว่ามีเจ้าของทรัพย์สินบางรายไม่ยอมรับราคาที่ก้าหนดให้และ 
ไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่เพ่ือด้าเนินการก่อสร้าง ประกอบกับมีที่ดินบางแปลงติดปัญหาข้อกฎหมายกรมชลประทานจึงได้
ออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินส้าหรับก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้้าตาปี – พุมดวง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาก้าหนด เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย  
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 รวม 2 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2558 และประกาศส้านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง ก้าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ต่างๆ เป็นกรณีที่มีความจ้าเป็นโดยเร่งด่วน  
รวม 2 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 

3. กรมชลประทานจ้าเป็นต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาก่อสร้างที่ต้ อง
ด้าเนินการจริง กษ. จึงต้องเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้้าตาปี 
– พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากเดิม 8 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2559) เป็น 13 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 – 2564) โดยยังใช้กรอบวงเงินโครงการเดิม จ้านวน 3,330 ล้านบาท 

4. ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
1) เพิ่มพื้นท่ีชลประทาน 73,980 ไร่ โดยสามารถส่งน้้าในฤดูฝน 73,980 ไร่ และฤดูแล้ง 57,819 ไร่ 
2) มีน้้าส้าหรับการอุปโภค-บริโภค 
3) เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
4) สนับสนุนการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยการช่วยส่งน้้าจืดผสมกับน้้าเค็ม 
5) ลดปัญหาระดับท้องถิ่นในการขาดแคลนน้้าในฤดูแล้งโดยการพัฒนาโครงการและจัดสรรน้้าเพื่อกิจกรรม

ต่างๆ อย่างเหมาะสม 
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6) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านปริมาณและคุณภาพน้้าอย่างเต็มที่ 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ กษ. เสนอ ท้ังนี้ ให้ กษ. (ชป.) เร่งรัดด้าเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และรับความเห็นของ 
ทส. สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2560 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210360 
 
เรื่อง : ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการกิ่วคอหมา จังหวัดล้าปาง และขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้

ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างภายใต้โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดล้าปาง 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการกิ่วคอหมา จังหวัดล้าปาง จากเดิม 11 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-
2558) เป็น 14 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2561) ภายใต้รอบวงเงินโครงการเดิม 3,670,500,000 บาท 

2. อนุมัติให้เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างระบบชลประทาน  
แจ้ห่ม ระยะที่  2 จากวงเงินตามสัญญา 162,481,985.38 บาท เป็นวงเ งิน 176,568,072.86 บาท  
(วงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม 175,200,000 บาท เพิ่มขึ้น 1,368,072.86 บาท) และขยายระยะเวลาก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเดิม 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558) เป็น 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2561) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. รายงานว่า โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดล้าปาง ประกอบด้วยการก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ 

ชนิดดินถมบดอัดแน่นแบ่งส่วน มีความยาว 500 เมตร ความสูง 43.50 เมตร สันเขื่อนกว้าง 8 เมตร สามารถกักเก็บน้้าได้ 
170 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งสิ้น 90,200 ไร่  
(พื้นที่ชลประทานแจ้ห่ม 20,000 ไร่ และพื้นท่ีชลประทานกิ่วลม 3 จ้านวน 70,200 ไร่) 

2. กรมชลประทานได้ด้าเนินการก่อสร้างโครงการกิ่วคอหมา จังหวัดล้าปาง  ตามแผนงานที่ได้วางไว้มาอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบันยังมีงานท่ีอยู่ด้าเนินการ ดังนี้ 

2.1) ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 3 ที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันในระหว่างปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 – 2558 วงเงิน 300,700,000 บาท อยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง เนื่องจากกรมชลประทาน 
ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างได้ เพราะราษฎรไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่ ประกอบกับกรมชลประทาน  
ต้องปรับแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ก่อสร้างจริงและสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ตลอดจนการขยายตัวของชุมชน ซึ่ งขณะนี้ยั งอยู่ ร ะหว่างการด้า เนินการแก้ ไขแบบและออกแบบเพิ่ม เติม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สามารถด้าเนินการโครงการกิ่วคอหมาได้สอดคล้องกับ
สภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้ออกแบบ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คาดว่าจะสามารถด้าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2.2) งานจ้างก่อสร้างระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 2 ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

และส่งมอบงานทั้งสัญญาเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2558 และกรมชลประทานได้ตรวจรับมอบงานทั้งสัญญาเสร็จเมื่อวันที่  
25 ส.ค. 2558 โดยผู้รับจ้างได้แจ้งราคาค่างานก่อสร้างเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 176,568,072.86 บาท ซึ่งสูงกว่าราคา 
ค่างานตามสัญญา เนื่องจากสภาพภูมิประเทศจริงได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมตามที่ได้ออกแบบไว้  
จึงจ้าเป็นต้องปรับแบบก่อสร้างตามความเหมาะสมทางวิศวกรรมและสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ รวมถึงการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีและการขยายตัวของชุมชนท้าให้ปริมาณงานท่ีท้าเสร็จจริงสูงกว่าปริมาณงานสัญญา ส่งผลให้ค่างานจริง
สูงกว่าวงเงินสัญญา เป็นเงิน 14,086,087.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.67 ของราคาตามสัญญา ซึ่ง สงป. ได้พิจาณา
เห็นชอบความเหมาะสมของการเพิ่มวงเงินในสัญญาดังกล่าว แต่เนื่องจากการเพิ่มวงเงินรายการดังกล่าวมีผลท้าให้วงเงิน
และระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ (175,200,000 บาท) จึงขอให้ 
กรมชลประทานน้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ
ดังกล่าวก่อนด้าเนินการต่อไป ส้าหรับวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาดังกล่าวขอให้กรมชลประทานขอท้าความ  
ตกลงกับ สงป. อีกครั้งหนึ่ง 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่ กษ. เสนอ ส้าหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ ให้ ชป. ด้าเนินการ
ตามความเห็นของ สงป. 

2. ให้ กษ. เร่งรัดติดตามการด้าเนินโครงการกิ่วคอหมา จังหวัดล้าปาง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เป็นไปตามกรอบ
เวลาและวงเงินท่ี ครม. ได้อนุมัติไว้อย่างเคร่งครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2560 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210360 
 
เรื่อง : ขออนุมัติด้าเนินโครงการและงบประมาณเพื่อป้องกันก้าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด้า) ด้วยวิธีผสมผสานแบบ

ครอบคลุมพื้นท่ี โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติให้ กษ. ด้าเนินโครงการป้องกันก้าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด้า) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุม
พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ 78,954 ไร่ วงเงิน 287,734,742 บาท 

2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ้าเป็น วงเงิน 287,734,742 บาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันท่ี 24 ก.ย. 2556 เห็นชอบให้ กษ. ด้าเนินโครงการควบคุมและก้าจัดศัตรู

มะพร้าว (หนอนหัวด้า) แบบควบคุมพื้นที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าล้าต้นและได้อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจ้า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ให้ กษ. วงเงิน 123.62 ล้านบาท 
โดยให้ประสานการด้าเนินการกับ วท. เพื่อประเมินผลการด้าเนินการและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะด้าเนินการ 
ในระยะต่อไป 

2. ผลการด้าเนินงานตามมติ ครม. สรุปได้ดังนี ้
2.1 การควบคุมและก้าจัดศัตรูมะพร้าวโดยใช้ศัตรูธรรมชาติพื้นที่ระบาดลดลงจากพื้นที่ 101,952 ไร่  

เหลือ 89,458 ไร่ 
2.2 การควบคุมและก้าจัดศัตรูมะพร้าวโดยใช้สารเคมีฉีดเข้าล้าต้นพื้นที่ระบาดลดลงจาก 89,826 ไร่ 

เหลือ 45,933 ไร่ 
2.3 การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีของ วท. ส้ารวจหลังการฉีดเคมีเข้าล้าต้น เดือนที่ 

4 ถึงเดือนที่ 7 ไม่พบสารเคมีตกค้างในน้้ามะพร้าวและเนื้อมะพร้าว 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรชาวสวน
มะพร้าวโดยป้องกันและตัดวงจรการระบาดของหนอนหัวด้า และเป็นการ
ป้องกันไม่ให้หนอนหัวด้าระบาดไปยังพ้ืนท่ีแห่งใหม่และพืชชนิดใหม่ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. โครงการป้องกันก้าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด้า) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนรวม 
อย่างยั่งยืน มีสาระส้าคัญ ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและก้าจัดหนอนหัวด้ามะพร้าวได้อย่างยั่งยืน สามารถป้องกันและตัดวงจร  
การระบาดของหนอนหัวด้ามะพร้าวไม่ให้แพร่ระบาดไปยังพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ ปาล์มน้้ามันและลดความรุนแรง  
การระบาดของหนอนหัวด้าไปยังพ้ืนท่ีแห่งใหม่ โดยด้าเนินการในพ้ืนท่ีที่มีการระบาดของหนอนหัวด้า 

2) เป้าหมาย พ้ืนท่ีด้าเนินการ จ้านวน 78,954 ไร่ ใน 29 จังหวัด 
3) วิธีด้าเนินการ 

- ปล่อยแตนเบียน ระยะเวลา 8 เดือนๆ ละ 2 ครั้ง รวม 16 ครั้ง จ้านวน 252.65 ล้านตัว ในพื้นที่
ทั้งหมดที่พบการระบาดของหนอนหัวด้ามะพร้าว 29 จังหวัด จ้านวน 78,954 ไร่ 

- ฉีดสารเคมีเข้าล้าต้นมะพร้าวท่ีถูกหนอนหัวด้ามะพร้าวเข้าท้าลาย มีความสูงมากกว่า 12 เมตร ในพื้นที่ 
29 จังหวัด รวม 1,164,572 ต้น 

- พ่นสารเคมีทางใบมะพร้าวที่ถูกหนอนหัวด้ามะพร้าวเข้าท้าลาย มีความสูงน้อยกว่า 12 เมตร ในพื้นที่ 
29 จงัหวัด รวม 809,278 ต้น 

4) ระยะเวลาด้าเนินโครงการ เดือน เม.ย. 2560 – ธ.ค. 2560 
5) ประโยชน์ท่ีได้รับจากการท้าโครงการ คือ พื้นที่โครงการระบาดของหนอนหัวด้าลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

ของพื้นที่ระบาดที่ด้าเนินโครงการในขณะนั้น 

มติ ครม. : 1. อนุมัติการด้าเนินโครงการป้องกันก้าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด้า) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ 
โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ 78,954 ไร่ ตามที่ กษ. เสนอ ส้าหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนิน
โครงการฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. และ กษ. (กสก.) เร่งรัดการด้าเนินการให้แล้วเสร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว ท้ังนี้ ให้ด้าเนินการให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2. ให้ กษ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ สศช. และข้อสังเกตของ สงป. ไปพิจารณาด้าเนินการ
ต่อไปด้วย 

3. ให้ กษ. รับไปด้าเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังน้ี 
3.1 ให้ด้าเนินการประชาสัมพันธ์และแนะน้าให้เกษตรกรใช้สารเคมีให้ถูกต้อง เหมาะสมในอัตราที่แนะน้า 

รวมทั้งให้ตรวจสอบสารพิษตกค้างในผลมะพร้าวด้วย 
3.2 ให้ก้าหนดมาตรการตรวจสอบและกักกันต้นปาล์ม พืชไม้ดอกและไม้ประดับที่น้าเข้ามาจาก

ต่างประเทศซึ่งอาจเป็นพาหนะของศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด้า) รวมทั้งให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการลักลอบน้าเข้ามะพร้าว ซึ่งไม่ได้ด้าเนินการตามมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอย่าง
เข้มงวด นอกจากน้ี ให้ตรวจสอบพ้ืนท่ีเพาะปลูกรกร้างในพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นแหล่งรวมตัวของหนอนหัวด้าด้วย 
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3.3 ให้ติดตามตรวจสอบพื้นที่ด้าเนินโครงการให้ถูกต้อง ครอบคลุมพื้นท่ีที่เกิดการระบาดของหนอนหัวด้า
ทั้งหมด เพื่อให้สถานการณ์การระบาดหมดสิ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาน้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใ ช้ในการด้าเนินการด้วย  
เช่น การใช้ GPS ก้าหนดต้าแหน่งพ้ืนท่ี การใช้เครื่องบินขนาดเล็ก (Drone) ส้ารวจพ้ืนท่ี เป็นต้น 

4. ให้ กษ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2560 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210360 
 
เรื่อง : ผลการด้าเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานผลการด้าเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย  
ปี 2559/60 (ครัวเรือนละ 3,000 บาท) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ผลการด้าเนินการ 

1.1) จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 
2559-23 ก.พ. 2560 จ้านวน 64 จังหวัด และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดได้ตรวจสอบ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาฯ จ้านวน 59 จังหวัด เกษตรกร 1,410,943 
ครัวเรือน วงเงิน 4,232.832 ล้านบาท 

1.2) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ได้ตรวจสอบความซ้้าซ้อนและรับรองความถูกต้องแล้ว 
จ้านวน 53 จังหวัด เกษตรกร 1,012,377 ครัวเรือน วงเงิน 3,037.131 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72 ของจ้านวน
เกษตรกรที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ 

1.3) ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตรวจสอบความซ้้าซ้อนและรับรองความถูกต้องและ  
ได้ขออนุมัติงบกลางฯ แล้ว จ้านวน 34 จังหวัด เกษตรกร 563,711 ครัวเรือน วงเงิน 1,691.133 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 65 ของจ้านวนเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ ซึ่งส้านักงานประมาณ (สงป.) ได้อนุมัติงบกลางฯ แล้ว 
จ้านวน 31 จังหวัด เกษตรกร 272,375 ครัวเรือน วงเงิน 817.125 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ้านวน
เกษตรกรที่มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ 

1.4) ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ .ก.ส . )  โอนเ งินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว  
จ้านวน 230,565 ครัวเรือน วงเงิน 691.695 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของจ้านวนเกษตรกรทีมีสิทธิได้รับ 
การช่วยเหลือ 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนดในการช่วยเหลือเยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย  

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1) การชีแ้จงท้าความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมีระยะเวลาสั้นส่งผลให้ช่วงแรกของการด้าเนินงานเกิดความ

สับสน 
2.2) จ้านวนเกษตรกรที่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาฯ มีจ้านวนมาก ส่งผลให้การตรวจสอบข้อมูล  

ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
2.3) ข้อมูลบัญชีของเกษตรที่แจ้ง เมื่อตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้องส่งผลให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ 

3. แนวทางแก้ไข กษ. ได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ ตอบข้อหารือ และแจ้งเวียนให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ทราบ 
รวมทั้งเร่งรัดการด้าเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก้าหนด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2560 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2560 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210360 
 
เรื่อง : การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว โดยขอรับงบประมาณแผ่นดิน (งบอุดหนุน) จ้านวน 700.00 ล้านบาท ซึ่ง สงป. ได้จัดท้าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เรื่อง แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส้าหรับโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จ้านวน 700.00 ล้านบาท ให้เรียบร้อยแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
สรุปผลโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้ดังนี้  
1. ที่ตั้งโครงการ : ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 3085 (ถนนบ้านโคก – บ้านป่าไร่) ในท้องที่ต้าบลป่าไร่ 

อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยโครงการฯ มีระยะทางห่างจากด่านอรัฐประเทศ 9 กม. จังหวัดสระแก้ว 54 กม. 
กรุงเทพฯ 255 กม. ท่าเรือแหลงฉบัง 225 กม. และสนามบินสุวรรณภูมิ 247 กม. 

2. การใช้ประโยชน์ท่ีดินโครงการ 
1) พ้ืนที่ก่อให้เกิดรายได้ จ้านวนพ้ืนที่ 427 – 2 – 08 ไร่ ร้อยละ 64.72 

1.1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป จ้านวนพ้ืนท่ี 241 - 3 – 76 ไร่ ร้อยละ 36.63 
1.2) เขตอุตสาหกรรมบริการ จ้านวนพื้นที่ 89 – 0 – 72 ไร่ ร้อยละ 13.50 
1.3) เขตประกอบการเสรี จ้านวนพ้ืนท่ี 59 – 1 – 80 ไร่ ร้อยละ 9.00 
1.4) พื้นที่พาณิชยกรรม จ้านวนพื้นที่ 36 – 3 – 80 ไร่ ร้อยละ 5.59 

2) พ้ืนที่ระบบสาธารณูปโภค จ้านวนพ้ืนที่ 163 – 1 – 72 ไร่ ร้อยละ 24.74 
2.1) ระบบถนนและระบบระบายน้้า จ้านวนพื้นที่ 114 – 0 - 52 ไร่ ร้อยละ 17.28 
2.2) พื้นที่เก็บน้้าดิบ จ้านวนพื้นที่ 16 – 1 - 08 ไร่ ร้อยละ 2.46 
2.3) ระบบประปา จ้านวนพื้นที่ 4 – 2 – 32 ไร่ ร้อยละ 0.69 
2.4) ระบบรวบรวมและก้าจัดขยะ จ้านวนพ้ืนท่ี 7 – 0 – 44 ไร่ ร้อยละ 1.08 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ อก./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีชายแดน สร้างความเป็นอยู่ที่ดี
ให้ประชาชน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามายังพื้นที่ตอนใน 
แก้ปัญหาการลักลอบน้าเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านและปญัหา
ความแออัดบริเวณด่านชายแดน 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



12 

 

2.5) ระบบบ้าบัดน้้าเสีย จ้านวนพ้ืนท่ี 6 – 0 – 60 ไร่ ร้อยละ 0.93 
2.6) สถานีไฟฟ้าย่อย จ้านวนพ้ืนท่ี 5 – 0 – 88 ไร่ ร้อยละ 0.79 
2.7) พื้นที่ส้านักงานและอาคารเอนกประสงค์ จ้านวนพ้ืนท่ี 9 – 3 – 88 ไร่ ร้อยละ 1.51 

3) พ้ืนที่สีเขียวและแนวกันชน จ้านวนพื้นที่ 69 – 2 – 41 ไร่ ร้อยละ 10.54 
รวม จ้านวนพ้ืนที่ 660 – 2 – 23 ไร่ ร้อยละ 100.00 

3. แนวคิดการจัดระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ้านวยความสะดวก 
1) ระบบถนน ถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางเข้า – ออกโครงการ คือ ทางหลวง 3085 (ถนนบ้านโคก – 

บ้านไร่) ถนนสายประธานภายในโครงการเป็นถนน 4 ช่องทาง โดยมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 40 เมตร ผิวจราจรกว้างไม่
น้อยกว่า 13 เมตร 

2) ระบบประปา รับน้้าจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศเข้ามาเก็บไว้ที่ถังเก็บน้้าใสขนาด 
3,000 ลบ.ม. จ้านวน 3 ถัง และหอถังสูงในโครงการ ทั้งนี้ คาดว่าโครงการฯ จะมีความต้องการใช้น้้าประปาประมาณ 
2,500 ลบ.ม./วัน 

3) ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการในพ้ืนท่ีโครงการ โดยได้จัดเตรียมพื้นท่ีหรับจัดให้มีสถานี
ไฟฟ้าย่อยในพื้นที่โครงการ 

4) ระบบบ้าบัดน้้าเสีย เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียทางชีวภาพแบบระบบตะกอนเร่ง (AS) จ้านวน 2 ชุด รองรับ 
น้้าเสียทั้งหมดของโครงการ โดยมีขีดความสามารถในการบ้าบัดน้้าเสียรวม 2,100 ลบ.ม./วัน ทั้งนี้ ประมาณการน้้าเสีย 
ที่เกิดขึ้นประมาณ 2,000 ลบ.ม./วัน 

4. อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และ
เครื่องใช้พลาสติก อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานพาหนะหรือเครื่องจักร อุตสาหกรรมผลิตเครื่องไฟฟ้าและช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

5. แผนการพัฒนาโครงการ คาดว่าจะใช้ระยะเวลาพัฒนาพื้นที่และก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ้านวย
ความสะดวกต่างๆ ประมาณ 15 เดือน 

6. แผนการตลาดของโครงการ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและนักลงทุน
ที่มีความต้องการเข้ามาลงทุนในพื้นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยคาดว่าจะให้เช่าพื้นที่หมดภายใน 5 ปี 

7. มูลค่าการลงทุนโครงการ เงินทุนโครงการ ประมาณ 1,660.261 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1) ค่าเชา่ที่ดินราชพัสดุ 856.260 ล้านบาท 
2) ค่าศึกษาความเป็นไปได้โครงการ 2.000 ล้านบาท 
3) ค่าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4.000 ล้านบาท 
4) ค่าออกแบบงานก่อสร้าง 10.900 ล้านบาท 
5) ค่าก่อสร้าง 769.758 ล้านบาท 
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6) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 13.495 ล้านบาท 
7) ค่าบริหารจัดการงานโครงการ 3.848 ล้านบาท 
แหล่งเงินทุนโครงการ ประกอบด้วย 1) งบประมาณ กนอ. 960.261 ล้านบาท (57.84%) 2) งบประมาณ

แผ่นดิน (งบอุดหนุน) 700.000 ล้านบาท (42.16%) 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบการลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษสระแก้ว ตามที่ อก. เสนอ เนื่องจากการลงทุนในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  
จะท้าให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่  
รวมถึงช่วยเพิ่มมูลค่าและความต้องการวัตถุดิบในท้องถิ่นโดยเฉพาะสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นสินค้าต้นน้้าในห่วงโซ่อุปทาน  
ของอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ที่จะเกิดจากการลงทุนใหม่ ในนิคมอุตสาหกรรมฯ อย่างไรก็ตาม การลงทุน
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนท่ีควรควบคุมและค้านึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบการลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตามที่ อก. เสนอ ทั้งนี้ 
ให้ อก. (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ กษ. กต. ทส. สงป. สศช. 
และ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ ให้ด้าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2. ให้ อก. กค. คค. มท. รง. ส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการ
ด้าเนินโครงการ/มาตรการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วโดยเร็วต่อไป เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค การเชิญชวนนักลงทุนให้เข้ามา
ประกอบกิจการพื้นที่ เป็นต้น ท้ังนี้ ให้ก้าหนดระยะเวลาด้าเนินการรวมทั้งตัวช้ีวัดความส้าเร็จที่ชัดเจน 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2560 วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210360 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลท่าสายลวด และต้าบลแม่สอด อ้าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต้าบลท่าสายลวด และต้าบลแม่สอด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. .... โดยมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนด 
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจและ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนท่ีแน่นอนตามโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 19 ต.ค. 2547 เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดตาก 

เพื่อเป็นรากฐานการผลิตตามแนวเศรษฐกิจเช่ือมโยงตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic Corridor)  
ตามข้อเสนอของ สศช. โดยให้กรมท่าอากาศยาน (กรมการขนส่งทางอากาศ ในขณะนั้น) ด้าเนินโครงการศึกษา 
ความเหมาะสมเบื้องต้นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานแม่สอด 

2. กรมท่าอากาศยานจึงได้ด้าเนินโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานแม่สอดตามมติ ครม . ในข้อ 1 เพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ในการรองรับการเติบโตของการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยวของพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community : AEC) ตามนโยบายรัฐบาล เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยของท่าอากาศยานให้ดียิ่งขึ้นและสามารถรองรับ
อากาศยานขนาดใหญ่ได้ และเพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนและเพิ่มทางเลือกการคมนาคมขนส่งนอกเหนือ 
จากการเดินทางโดยรถยนต์หรือรถโดยสารสาธารณะ 

3. แผนและผลการด้าเนินการที่ผ่านมา 
3.1 ปีงบประมาณ 2548 – 2549 ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น ประกอบด้วย  

3 ประเด็นหลัก คือ การศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร์ และด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
3.2 ปีงบประมาณ 2555 – 2557 ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการฯ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คค./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ขนส่งทางอากาศ 
และระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเติบโตของการค้า การลงทุนและ 
การท่องเที่ยวของพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้
สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ซึ่งขณะนี้อยู่ ในระหว่างการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส้านักงานนโยบายและ  
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ งได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ 
พร้อมระบบงานอ่ืนๆ 

3.3 ปีงบประมาณ 2558 – 2559 ได้จัดซื้อท่ีดินโดยวิธีพิเศษและเบิกจ่ายแล้ว จ้านวน 26 แปลง 24 ราย 
รวมเนื้อที่ 200 ไร่ 0 งาน 68.30 ตารางวา เป็นเงินจ้านวนทั้งสิ้น 170,759,896.50 บาท จากที่ดินทั้งหมด  
47 แปลง 37 ราย เนื้อที่ประมาณ 338 ไร่ 0 งาน 73.60 ตารางวา ส่วนที่ดินที่เหลือประมาณ 21 แปลง 13 ราย 
เนื้อท่ีประมาณ 138 ไร่ 0 งาน 05.30 ตารางวา คาดว่าจะจัดซื้อหรือออกพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560 วงเงินงบประมาณ 127,240,103.50 บาท 

4. กรมท่าอากาศยานได้ด้าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสาวนได้เสียกับโครงการ
ดังกล่าวตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งประชาชน
ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการฯ กังกล่าว 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  

ในท้องที่ต้าบลท่าสายลวด และต้าบลแม่สอด อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. .... เนื่องจากเห็นว่า การขอตราพระราช
กฤษฎีกาฉบับดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้มีกฎหมายรองรับให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไป 
ท้าการส้ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมายก่อนด้าเนินการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานแม่สอด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการคมนาคม ขนส่งทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเติบโตของการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
ของพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล โดยพื้นที่ที่ขอเวนคืน
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด้าเนินงานตามภารกิจของ กษ. แต่อย่างใด และเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีผล
บังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว หากผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจราคาหรือจ้านวนเงินค่าทดแทนที่ทางราชการก้าหนดให้ก็สามารถ  
ยื่นอุทธรณ์ รวมถึงใช้สิทธิในการฟ้องคดีตามขั้นตอนของกฎหมายได้ต่อไป ทั้งนี้ กษ. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ของให้ คค. 
(กรมท่าอากาศยาน) ให้ความส้าคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้้าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้
เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้้าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลท่าสายลวด และต้าบลแม่สอด 
อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ คค. รับความเห็นของ กษ. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 


