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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 14/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040460 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานในเขตโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา เป็นทางน้้า

ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานในเขตโครงการส่งน้้า
และบ้ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการ
ก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานในเขตโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้าและการใช้น้้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอตามรายงานของกรมชลประทานว่า มีการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มมาก

ขึ้น ในการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งท้า
ให้ทราบถึงปริมาณของน้้าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น้้า 
จากภาคอุตสาหกรรม การประปาและภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรก้าหนดให้ทางน้้าชลประทาน  
ในเขตโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา ซึ่งได้ก้าหนดให้เป็นทางน้้าชลประทานแล้วตามประกาศ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดทางน้้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 
2485  ฉบับลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2533 และฉบับลงวันท่ี 16 มิถุนายน 2540 เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทานจากผู้ใช้น้้าเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรม โดยออกเป็นกฎกระทรวง
ตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อ
ด้าเนินการ 

2. ก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองซอย 19 ซ้าย ของคลองส่งน้้าสายใหญ่ 1 ขวา จากกิโลเมตรที่ 0.000  
ในท้องที่ต้าบลวังมะนาว อ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 10.051 ในท้องที่ต้าบลวันดาว อ้าเภอปากท่อ 
จังหวัดราชบุรี เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้าและการใช้น้้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองซอย 19 ซ้าย ของคลองส่งน้้าสายใหญ่ 1 ขวา ของแม่น้้าแม่กลอง  
จากกิโลเมตรที่ 10.051 ในท้องที่ต้าบลวันดาว อ้าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ถึงกิโลเมตรที่ 11.908 ในท้องที่ต้าบล 
วัดประดู่ อ้าเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานในเขตโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาราชบุรี  
ฝั่งขวา เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา 
แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 14/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040460 
 
เรื่อง : รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น 

โครงการอ่างเก็บน้้าน้้าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดพะเยา 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายการก่อหนี้ผูกพันขา้มปีงบประมาณรายการใหม่ท่ีมีวงเงินรวม 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 
ที่กรมชลประทานได้ด้าเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้วได้ผลการประกวดราคา
ต่้ากว่าเงินงบประมาณต่้ากว่าราคากลางที่ก้าหนด และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากส้านักงบประมาณ (สงป.) แล้ว 
(รายการเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้้าน้้าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
จังหวัดพะเยา ก้าหนดราคากลางเป็นเงิน 2,589,931,656.66 บาท ได้ผลการประกวดราคา 1,650,000,000 บาท) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2559 อนุมัติให้ส่วนราชการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จ้านวน 46 รายการ  
ซึ่งรวมถึงรายการเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้้า น้้าปี้อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดพะเยา ในวงเงิน 2,600,000,000 บาท เงินส้ารองเผื่อเหลือเผื่อขาด 130,000,000 บาท  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,730,000,000 บาท โดยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 
2563 ทั้งนี้ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่
1,000 ล้านบาทขึ้นไปดังกล่าว ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องพิจารณาและน าเสนอ ครม. เพ่ือทราบอีกครั้งหน่ึง 
ก่อนด าเนินการต่อไป 

2. กษ. รายงานว่า กรมชลประทานได้ด้าเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์  
(e-bidding) รายการเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นโครงการอ่างเก็บน้้าน้้าปี้อันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ จังหวัดพะเยา และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด้าเนินการตามประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 
กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) 
และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,600,000,000 บาท 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้กรมชลประทานสามารถด้าเนินการก่อสร้างเขื่อนหัวงาน
และอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้้าน้้าปี้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดพะเยา ให้แล้วเสร็จ และเกิดประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจและประชาชนในพ้ืนท่ีโดยเร็ว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ก้าหนดราคากลางเป็นเงิน 2,589,931,656.66 บาท โดยได้ผลการประกวดราคา 1,650,000,000 บาท  
ซึ่ง สงป. เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างในวงเงินดังกล่าวแล้ว โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้านวน 520,000,000 บาท ท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ส่วนท่ีเหลือจ้านวน 
1,130,000,000 บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ต่อไป ซึ่งรายการ
ดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินงบประมาณและระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ ครม . ได้อนุมัติไว้แล้ว  
แต่เนื่องจากเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีวงเงินรวม
ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป กรมชลประทานจึงต้องน้าเสนอ ครม. ทราบอีกครั้งหนึ่งก่อนด้าเนินการต่อไป (ตามข้อ 1.) 
ทั้งนี้ สงป. มีข้อสังเกตว่าราคาค่าก่อสร้างตามผลประกวดราคาต่ ากว่าราคากลางค่อนข้างมาก ขอให้กรมชลประทาน
ด าเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2536 (เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันใน
การเสนอราคา) ที่ให้ก ากับดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย 

มติ ครม. : รับทราบตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. (กรมชลประทาน) รับความเห็นและข้อสังเกตของ สงป. ไปพิจารณา
ด้าเนินการ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 14/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040460 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส้าหรับการปฏิบัติที่ดีส้าหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเป็นมาตรฐาน

บังคับ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส้าหรับการปฏิบัติที่ดี
ส้าหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเพื่อควบคุมกระบวนการผลิตทุเรียน 
แช่เยือกแข็งให้เป็นไปตามมาตรฐานบังคับส้าหรับสินค้าทุเรียนแช่เยือกแข็งที่ผลิตเพื่อการส่งออก 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากในปัจจุบันปริมาณการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกมีเป็นจ้านวนมาก  

และมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการแจ้งจากประเทศผู้น้าเข้าซึ่งพบว่าสินค้าทุเรียนแช่เยือกแข็ง
ของประเทศไทยไม่ได้คุณภาพ ซึ่งสาเหตุเกิดจากผู้ผลิตเพื่อการส่งออกบางแห่งมีกระบวนการผลิตเนื้อทุเรียนแช่เยือกแข็ง
ไม่ถูกสุขลักษณะ ท้าให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนแช่เยือกแข็งของประเทศไทยในภาพรวม จึงมีความจ้าเป็น
เร่งด่วนที่ต้องควบคุมกระบวนการผลิตทุ เรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อประโยชน์ 
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ 

2. คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 
เห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีส้าหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง โดยให้จัดท้าเป็นร่างประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นมาตรฐานทั่วไปก่อน (มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีส้าหรับการผลิตทุเรียน
แช่เยือกแข็ง ได้ประกาศเป็นมาตรฐานทั่วไปแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560) แล้วออกกฎกระทรวงก้าหนดเป็น
มาตรฐานบังคับและเห็นชอบให้ยกเว้นการใช้มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551  
ที่บัญญัติให้ก่อนออกกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานบังคับ ให้ มกอช. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรก้าหนด และให้ใช้มาตรา 19 
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่บัญญัติให้ในกรณีที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วน เพื่อสวัสดิภาพของประชาชน ความมั่นคงของ
ประเทศหรือเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการอาจเสนอรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงก้าหนดให้สินค้าเกษตรใด

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ผู้น้าเข้าพบว่ามีผู้ส่งออกของประเทศไทย
บางรายได้ผลิตสินค้าทุเรียนแช่เยือกแข็งโดยไม่ได้คุณภาพ และควบคุม
กระบวนการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อยู่ภายใต้มาตรฐานบังคับโดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 18 ก็ได้ โดยให้กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับเมื่อครบก้าหนด 30 วัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนจ้าเป็นต้องด้าเนินการให้เสร็จทันฤดูกาลผลิตทุเรียน  
รุ่นต่อไปประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้มีมติให้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรา 18 ดังกล่าว 

3. ผลกระทบต่อการประกาศใช้มาตรการดังกล่าว 
3.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นและผ่านการเห็นชอบ  

จากผู้ประกอบการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง ทั้งจากภาคตะวันออกและภาคใต้ ซึ่งเป็นผู้ มีส่วนได้เสียที่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานสินค้าเกษตรดังกล่าว 

3.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรดังกล่าวจะเป็นประโยชนต์่อการผลิตและส่งออกทุเรียนแช่เยือกแข็งของประเทศไทย ดังนี้ 
3.2.1 เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งออกทุเรียนแช่เยือกแข็งที่ไม่ได้มาตรฐานจาก

ผู้ประกอบการบางราย เช่น ล้งเถื่อน ซึ่งเริ่มส่งผลต่อการตีกลับสินค้าบางตู้จากประเทศจีน 
3.2.2 ไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อเกษตรกร เนื่องจากเป็นการบังคับใช้กับผู้ประกอบการแปรรูป และ

หากผู้ประกอบการแปรรูปบางราย เช่น ล้งเถื่อนไม่สามารถส่งออกได้ ผู้ประกอบการแปรรูปที่ได้มาตรฐานยังมีการผลิต
เหลือเพียงพอที่จะรองรับผลผลิตทุเรียนจากเกษตรกรที่เคยจ้าหน่ายให้ผู้ประกอบการประเภทล้งเถื่อนได้ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส้าหรับการปฏิบัติที่ดีส้าหรับการผลิตทุเรียน
แช่เยือกแข็งเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด้าเนินการ
ต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นชอบของ พณ. สธ. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 14/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040460 
 
เรื่อง : รายงานผลการด้าเนินงานการจัดงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 

2016 : ASEAN Seafood for the World and 11th Asian Fisheries and Aquaculture Forum and 
Exhibition : Asian Food Security for the World 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานผลการด้าเนินงานการจัดงาน ASEAN Fisheries and Aquaculture 
Conference and Exposition 2016 : ASEAN Seafood for the World and 11th Asian Fisheries and 
Aquaculture Forum and Exhibition : Asian Food Security for the World ระหว่างวันที่ 4 – 6 ส.ค. 2559  
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร มีสาระส้าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. การจัดงานแสดงสินค้าประมงและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง  โดยผู้ผลิต – ผู้ส่ งออกสินค้าประมง  
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั่วโลก สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการประมงของไทยผู้ประกอบการรายย่อยร่วมกันแสดงสินค้า
ประมงและอุตสาหกรรมด้านการประมงอย่างครบวงจร  

2. การจัดงานสัมมนาวิชาการประมง โดยกรมประมงร่วมกับองค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแห่งเอเชีย
และแปซิฟิค (Network of Aquaculture Centres in Asian – Pacific : NACA) และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ 
การประมงระหว่างประเทศร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิด และเปิดมุมมองด้านการประมง 

3. กรมประมงได้จัดแสดงนิทรรศการในบูธ Thailand Pavilion น้าเสนอการปฏิรูปการประมงไทยสู่ประเทศไทย 
4.0 เพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและความจ้าเป็นของการปฏิรูปประมงของไทยในการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อตกลงของนานาชาติ 

4. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดงาน มีดังนี้ 1) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการผลิตสินค้าประมงที่มีมาตรฐานสากล 
2) ส่งเสริมสินค้า OTOP ให้เป็นที่รู้จัก 3) สร้างโอกาสในการรวมเจรจาธุรกิจประมงให้แก่ผู้ประกอบการ 4) เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประมงจากนานาประเทศท่ัวโลก 

5. ผู้เข้าร่วมงานชาวไทยพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดงานฯ ในระดับปานกลาง ส่วนผู้เข้าชมชาวต่างชาติ  
พึงพอใจมาก 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและความจ้าเป็นของการปฏิรูป
ประมงของไทยในการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบและข้อตกลงของนานาชาติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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6. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดงาน มีดังนี้ 1) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานควรมีรูปแบบ
ช่องทางที่หลากหลาย และความถี่มากกว่านี้ 2) ควรให้มีเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการประมงเข้ามา 
มีส่วนร่วมในงานมากขึ้น 3) บูธแสดงสินค้าควรมีชนิดสินค้าท่ีหลากหลายมากข้ึน และไม่ควรมีบูธว่าง 

7. การจัดงานใช้งบประมาณจากกรมประมง โดยยังอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงานจากบริษัทผู้รับจัดงาน 
จึงยังไม่มีการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. โดย กป. ได้ด้าเนินการจัดงาน รายงานผลการด้าเนินงานการจัดงาน ASEAN Fisheries and 

Aquaculture Conference and Exposition 2016 : ASEAN Seafood for the World and 11th Asian Fisheries 
and Aquaculture Forum and Exhibition : Asian Food Security for the World ระหว่างวันที่ 4 – 6 ส.ค. 2559 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ภายใต้กิจกรรม 2 ส่วน คือ งานแสดงสินค้าประมงและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง และงานสัมมนาวิชาการประมง มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การจัดงานแสดงสินค้าประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 4 – 6 ส.ค. 2559 โดยผู้ผลิต –  
ผู้ส่งออกสินค้าประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั่วโลก สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการประมงของไทย ผู้ประกอบการรายย่อย 
ร่วมกันแสดงสินค้าประมงและอุตสาหกรรมด้านการประมงอย่างครบวงจร ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่จัดงาน
ด้านการประมงตั้งแต่ต้นน้้าถึงปลายน้้าร่วมกับต่างประเทศ โดยแบ่งกลุ่มประเภทสินค้าเป็น 5 โซน ดังนี้ 1) โซนผลิตภัณฑ์
ซีฟู้ดส์ ซึ่งรวมอาหารทะเลทุกชนิด 2) โซนอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์ในการท้าประมง อุปกรณ์ในโรงงานแปรรูป 3) โซนโอทอป 
โดยคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจหรือโรงงานขนาดเล็กท่ีมีศักยภาพในการส่งออกสินค้า 4) โซนองค์กร
ระหวา่งประเทศ 5) โซนประเทศสมาชิกอาเซียน และ Thailand Pavilion ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพื้นที่เจรจาทางการค้าส้าหรับ
ผู้ประกอบการที่เจรจาธุรกิจระหว่างกันอีกด้วย 

1.2 งานสัมมนาวิชาการประมง ระหว่างวันที่ 4 – 6 ส.ค. 2559 โดยกรมประมงร่วมกับองค์การข่ายงาน
ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแห่งเอเชียแปซิฟิค (NACA) และองค์กรเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับการประมงระหว่างประเทศ ร่วม
สัมมนาแลกเปลี่ยนแนวคิด และเปิดมุมมองด้านการปะมง โดยมีหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ ดังนี้ 1) Governance 2) 
Education & training 3) Sustainable Intensification of Aquaculture 4) Response to Impacts of Climate 
Change 5) Sustainable Fisheries 6) Seafood, Post – harvest Technology and Food Safety 

1.3 นอกจากน้ี กรมประมงได้แสดงนิทรรศการในบูธ Thailand Pavilion น้าเสนอการปฏิรูปการประมงไทย 
สู่ประเทศไทย 4.0 เพื่อแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและความจ้าเป็นของการปฏิรูปประมงของไทยในการดูแลบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงให้ เป็นไปตามกฎระเบียบและข้อตกลงของนานาชาติ  โดยในการปฏิรูปการประมงไทย  
ต้องมีการใช้นวัตกรรมในทุกๆ กิจกรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของประเทศในการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 
4.0 บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
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2. ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการจัดงาน 
2.1 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการผลิตสินค้าประมงท่ีมีมาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรับของตลาดโลก ร่วมกันผลิต

และร่วมกันค้า ตลอดจนเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศจากการเดินทางเข้าร่วมงานของชาวต่างชาติ 
2.2 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าในกลุ่มพื้นบ้าน หรือสินค้า OTOP ประจ้าต้าบลของไทย ให้เป็นท่ีรู้จักแก่ต่างชาติ 
2.3 สร้างโอกาสในการร่วมเจรจาธุรกิจประมงให้แก่ผู้ประกอบการด้านการประมงทั้งรายใหญ่ และรายย่อย  

ของไทย ให้มีโอกาสร่วมเจรจาธุรกิจกับต่างชาติได้มากข้ึน 
2.4 เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประมงจากนานาประเทศทั่วโลก และเป็นการเพิ่มโอกาส 

ในการแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญของไทย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปท่ีเข้าร่วมกันสัมมนาวิชาการ 
3. การประเมินความพึงพอใจในการจัดงาน กรมประมง ร่วมกับบริษัทเคเอ็ม คอนซัลแตนท์ส์ จ้ากัด ด้าเนินการ

โครงการส้ารวจผลการประเมินความพึงพอใจในการจัดงาน ASEAN fisheries and Aquaculture Conference and 
Exposition 2016 : ASEAN Seafood for the World and 11th Asian Fisheries and Aquaculture Forum and 
Exhibition : Asian Food Security for the World ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จ้านวนทั้งสิ้น 480 
ตัวอย่าง ระหว่างวันท่ี 4 – 6 ส.ค. 2559 ได้ผลการส้ารวจการประเมินความพึงพอใจฯ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ดังน้ี 

3.1 งานจัดแสดงสินค้าประมงและอาหารทะเล ได้รับความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดงานฯ ในระดับ  
ปานกลางจากผู้เข้าร่วมงานชาวไทย ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจ้างและพนักงาน บริษัท ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 
นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร/ชาวประมง เมื่อพิจารณาในมิติปลีกย่อยของการจัดงานฯ เช่น การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
การจัดงาน รูปแบบของการจัดงาน ความแปลกใหม่ ความหลากหลายของสินค้า ผู้ร่วมงานต่ างได้แสดงความพึงพอใจ 
ในระดับปานกลางเช่นกัน ในขณะที่ผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นผู้จัดกิจกรรมนิทรรศการ ผู้เข้าร่วมชมงานและ
เข้าร่วมงานสัมมนา ได้แสดงความพึงพอใจในระดับพึงพอใจมากในมิติของ ความหลากหลายของสินค้า รูปแบบการจัด
กิจกรรม และความแปลกใหม่โดยมีผู้เข้าร่วมออกบูธแสดงสินค้ากว่า 120 บูธ และผู้เข้าร่วมชมงาน เฉลี่ย 1,000 คนต่อวัน 

3.2 การสัมมนาวิชาการมีการส้ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงานฯ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มคนไทย 
พบว่าความพึงพอใจต่อภาพรวมการจัดงานฯ ในระดับปานกลาง 2) กลุ่มชาวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดับมาก  
ซึ่งผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย ข้าราชการ จากสถาบันการศึกษา พนักงานบริษัทเกี่ยวข้องการประมง
โดยมิติที่ได้รับความพึงพอใจ ได้แก่ ด้านการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ด้านการถ่ายทอด
ความรู้ของวิทยากร และด้านส่งเสริมความรู้ของกิจกรรม จ้านวนของผู้ร่วมงานสัมมนาวิชาการ ท้ังสิ้นประมาณ 600 ราย 

4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดงาน จากความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงาน กิจกรรมแสดง
สินค้า กิจกรรมนิทรรศการ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วม สรุปประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

4.1 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานควรมีรูปแบบ ช่องทางที่หลากหลาย และความถี่ของการประชาสัมพันธ์ 
ที่มากกว่านี ้
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4.2 อยากให้มีเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการประมง ทั้งที่ได้รับการสนับสนุน และไม่ได้รับ  
การสนับสนุนจากกรมประมงเข้ามามีส่วนร่วมในงานมากกว่านี้ 

3) บูธแสดงสินค้าควรมีความหลากหลายของชนิดสินค้ามากกว่านี้ และไม่ควรมีบูธว่าง 
5. ในการด้าเนินการจัดงานดังกล่าว ได้ใช้งบประมาณจากกรมประมง อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจรับงาน  

จากบริษัทผู้รับจัดงานให้เป็นไปตามข้อก้าหนดระหว่างกรมประมงและบริษัทอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ยังไม่มีการสรุปผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กป. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 14/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040460 
 
เรื่อง : โครงการโรงไฟฟ้าบางประกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) 
 
สารัตถะ : พน. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้าเนินโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) 
ในวงเงินลงทุนรวม 33,942.65 ล้านบาท ท้ังนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะด้าเนินโครงการฯ ได้ เมื่อรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส้าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 

2. อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจ้าปี 2559 ส้าหรับโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,066.97 
ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) โดยทดแทนก้าลังผลิตที่หายไป

ในระบบของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง เครื่องที่ 1-2 ซึ่งได้ถูกปลดออกจากระบบไฟฟ้าตามอายุของโรงไฟฟ้าแล้ว
ตั้งแต่ปี 2557 และเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงและมี
ความส้าคัญต่อประเทศ 

2. รายละเอียดโครงการ 
2.1 ที่ต้ังโครงการ: ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงไฟฟ้าบางปะกง ต้าบลท่าข้าม อ้าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

บนพ้ืนท่ีเดิมของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง ชุดที่ 1-2 ทางด้านทิศเหนือของโรงไฟฟ้าบางปะกง ติดกับแม่น้้า
บางปะกง มีเนื้อท่ีประมาณ 50 ไร่ 

2.2 องค์ประกอบส าคัญของโครงการ: 
(1) ชนิดและขนาดก้าลังผลิตไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าฐาน มีขนาด

ก้าลังผลิตไฟฟ้าสุทธิประมาณ 1,300 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยหน่วยผลิตไฟฟ้า จ้านวน 2 หน่วย ขนาดก้าลังผลิตไฟฟ้า
สุทธิประมาณ 650 เมกะวัตต์ต่อหน่วย โรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดอายุการใช้งานโรงไฟฟ้า  

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

เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) โดย
ทดแทนก้าลังผลิตที่หายไปในระบบของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางปะกง 
เครื่องที่ 1-2 ซึ่งได้ถูกปลดออกจากระบบไฟฟ้าตามอายุของโรงไฟฟ้าแล้ว
ตั้งแต่ปี 2557 และเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งเป็นจุดที่มีความเสี่ยงและมีความส้าคัญต่อ
ประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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25 ปี ประมาณร้อยละ 51.78 
(2) แหล่งเช้ือเพลิงและความต้องการใช้เช้ือเพลิง โครงการฯ ใช้ก๊าซธรรมชาติที่มาจากแหล่งก๊าซ

ธรรมชาติในอ่าวไทย และการน้าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยขนส่งผ่านท่อส่งก๊าซฯ จากโรงแยก
ก๊าซฯ จังหวัดระยองไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง โดยมีความต้องการใช้ก๊าซฯ ในอัตราสูงสุด 200.78 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
(ค่าความร้อนของก๊าซฯ ประมาณ 1,024 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต) 

 โครงการฯ ใช้น้้ามันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงส้ารอง โดยขนส่งทางเรือบรรทุกน้้ามัน แล้วน้ามาเก็บไว้ใน
ถังน้้ามันส้ารอง เพื่อส้ารองไว้เดินเครื่องในกรณีฉุกเฉินได้เป็นระยะเวลา 3 วัน มีความต้องการใช้น้้ามันดีเซลในอัตราสูงสุด 
4.62 ล้านลิตรต่อวัน (ค่าความร้อนของน้้ามันดีเซล ประมาณ 36,000 บีทียูต่อลิตร) 

(3) ระบบสายส่งไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้าส้าหรับโครงการฯ ประกอบด้วยงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าใต้ดิน
ขนาด 230 กิโลโวลต์ จากลานไกไฟฟ้าของโครงการฯ หน่วยที่ 1 และ 2 ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต์  
บางปะกง (บัส A) จ้านวนหน่วยละ 1 วงจร ขนาดสายส่ง 2×1600 ตารางมิลลิเมตรต่อเฟส ระยะทาง 800 เมตร 
พร้อมติดตั้ง Optical Fiber Cable (OFC) และงานขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต์ บางปะกง (บัส A) เพื่อรอง
รับสายส่ง 230 กิโลโวลต์ จากโครงการฯ จ้านวน 2 วงจร พร้อมทั้งงานเพิ่มเติมระบบสื่อสารที่เกี่ยวข้อง 

(4) แหล่งน้้าและความต้องการใช้น้้า โครงการฯ มีปริมาณความต้องการใช้น้้าดิบส้าหรับกิจกรรมต่างๆ 
ภายในโรงไฟฟ้า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใช้น้้าดิบจากแหล่งน้้า 2 แหล่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้้าบางพระ และอ่างเก็บ
น้้าบางบ่อ 

 โครงการฯ มีความต้องการใช้น้้าหล่อเย็นปริมาณ 266,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน โดยใช้น้้าจาก
แหล่งน้้าบางปะกง สูบเข้ามาสู่บ่อพักน้้าเติมหอหล่อเย็นที่ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของโรงไฟฟ้า จากนั้นจึงถูกน้าไปใช้ใน
โรงไฟฟ้า และปล่อยออกสู่แม่น้้าบางปะกงผ่านทางรางระบายน้้าออกจาก Helper Cooling Tower ชุดที่ 3-4 

3. ประมาณราคาโครงการ 
ค่าใช้จ่ายของโครงการทั้งสิ้น 33,942.65 ล้านบาท คิดเป็นเงินตราต่างประเทศ 23,306.00 ล้านบาท 

และเงินบาท 10,636.65 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

รายการ เงินตราต่างประเทศ เงินบาท รวม 
ก. โรงไฟฟ้า (ล้านบาท) 

 เทียบเท่าเงินเหรียญสหรัฐฯ (ล้านเหรียญฯ) 
22,846.00 

713.90 
10,312.25 

322.30 
33,158.25 
1,036.20 

ข. ระบบส่งไฟฟ้า (ล้านบาท) 
 เทียบเท่าเงินเหรียญสหรัฐฯ (ล้านเหรียญฯ) 

460.00 
14.4 

324.40 
10.10 

784.40 
24.50 

รวม (ล้านบาท) 
 เทียบเท่าเงินเหรียญสหรัฐฯ (ล้านเหรียญฯ) 

23,306.00 
728.30 

10,636.65 
332.40 

33,942.65 
1,060.70 

หมายเหตุ: อัตราแลกเปลี่ยน 32 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐฯ 
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โครงการฯ มีประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณรายปี ดังนี้ 
หน่วย: ล้านบาท 

ประมาณการจ่ายรายปี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 
ก. โรงไฟฟ้า 
ข. ระบบส่งไฟฟ้า 

2,956.37 
110.60 

10,397.50 
591.30 

13,393.50 
82.50 

6,410.88 
- 

33,158.25 
784.40 

รวม 3,066.97 10,988.80 13,476.00 6,410.88 33,942.65 

4. ระยะเวลาด าเนินการ: ใช้ระยะเวลาก่อสร้างโรงไฟฟ้ารวมทั้งสิ้นประมาณ 34 เดือน หลังจากออกหนังสือ
สนองรับราคาซื้ออุปกรณ์โรงไฟฟ้า (Letter of Intent: LOI) โดยมีก้าหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเดือนเมษายน 2562 

5. ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ: การวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน สรุปผล
วิเคราะห์ ได้ดังนี้ 

- ราคาขายไฟฟ้า 3.8666 บาทต่อหน่วย 
- อัตราผลตอบแทนการลงทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ 9.59 % 
- มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิทางด้านเศรษฐศาสตร์ 3,686 ล้านบาท 
- อัตราผลตอบแทนการลงทุนทางด้านการเงิน 9.42 % 
- มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิทางด้านการเงิน 3,438 ล้านบาท 
- อัตราผลตอบแทนส่วนทุน 10.47 % 
- มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์สุทธิส่วนทุน 2,465 ล้านบาท 
- มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ 1,353 ล้านบาท 
- ระยะเวลาคืนทุน 13 ปี 

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
6.1 รักษาระดับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่าง

เพียงพอและมีเสถียรภาพ 
6.2 ลดความสูญเสียของระบบไฟฟ้าเนื่องจากการส่งพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งอื่นที่อยู่ห่างไกลมายังศูนย์กลาง

การใช้ไฟฟ้า รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการควบคุมและการจ่ายไฟฟ้า 
6.3 เป็นการรักษาความสมดุลระหว่างโรงไฟฟ้าของรัฐและโรงไฟฟ้าเอกชน 
6.4 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน และสิ่งแวดล้อมในบริเวณรอบโรงไฟฟ้าเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้น โดยเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหัวใจส้าคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาพลังงาน เพื่อให้โรงไฟฟ้ากับ
ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
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ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของการด้าเนินโครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2)  

ตามที่ พน. เสนอ เนื่องจากเห็นว่าการด้าเนินโครงการดังกล่าวเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนเครื่องเดิมที่ได้ถูกปลดออก
จากระบบไฟฟ้าไป ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างไรก็ตาม  
ขอให้ผู้ เกี่ยวข้องให้ความส้าคัญกับระดับอุณหภูมิของการระบายน้้าทิ้งจากการหล่อเย็นลงสู่แม่น้้าบางปะกงด้วย  
เนื่องจากอาจท้าให้เกิดผลกระทบต่อการน้าน้้าไปใช้เพื่อการเกษตร และขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเสนอ
แผนการขอใช้น้้าต่อ ชป. ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อจะได้น้าไปประกอบการพิจารณาวางแผนการจัดสรรน้้าดิบ 
ตามความเหมาะสมของปริมาณน้้าต้นทุนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้าเนินโครงการไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1 – 2 ) 
ในวงเงินลงทุน 33,942.65 ล้านบาท และให้ด้าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม.  
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับความเห็นของ กค . กษ. ทส. มท. และคณะกรรมการ
ก้ากับกิจการพลังงาน  

2. อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจ้าปี 2559 ส้าหรับโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,066.97 
ล้านบาท 

3. ในการด้าเนินโครงการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้าเนินการ ดังนี้ 
3.1 ให้ใช้เงินจากรายได้เป็นล้าดับแรกก่อนการใช้เงินกู้ และหากจ้าเป็นต้องใช้เงินกู้ให้กู้ภายในประเทศ

โดย กค. ไม่ค้้าประกัน 
3.2 ให้ก้ากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนอย่างเหมาะสม และก้าหนดแนวทางหรือ

มาตรการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อโครงการและคุ้มค่าต่อการลงทุนต่อไป 

3.3 ให้ด้าเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก้าหนดไว้ในรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ส้าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของโครงการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้พิจารณาก้าหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด้าเนินโครงการ เช่น ผลกระทบต่อต่อการน้าน้้าในแม่น้้าบางปะกงไปใช้เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค เป็นต้น 

3.4 ให้ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและชุมชนเกี่ยวกับการด้าเนินโครงการ 
เช่น ประโยชน์ที่จะได้รับจากการด้าเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการยอมรับและให้ความร่วมมือในการด้าเนินโครงการ รวมทั้ง
ให้ความส้าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีด้วย เช่น การจัดหาแรงงานในพ้ืนท่ี เป็นต้น 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 14/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040460 
 

เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
อ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก้าหนดเพิ่มเติม  
การคุ้มครองสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชุมชนและของนิติบุคคล ก้าหนดเพิ่มเติมที่มาของรายได้ของกองทุน
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ยกเลิกบทบัญญัติการบริหาร การจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการก้าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังแก้ไขเพิ่มเติมบทก้าหนดโทษ และปรับปรุง
อัตราค่าธรรมเนียม 

 2. รับทราบแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส้าคัญของกฎหมายล้าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สธ. เสนอว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ .ศ. 2542  

ที่ใช้บังคับในปัจจุบัน ยังมีอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งไม่สามารถด้าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เจตนารมณ์ของกฎหมายได้ และไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เข้าเป็นภาคีต่างๆ เช่น การรองรับสิทธิของชุมชน ตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ ความตกลง
ระหว่างประเทศดังกล่าวจะมีเรื่องการพัฒนากฎหมายหรือกลไกทางกฎหมายในการมีส่วนร่วมของชุมชน ในฐานะเจ้าของ
ทรัพยากรภูมิปัญญา หรือทรัพยากรพันธุกรรมต่างๆ ซึ่งมีการรองรับสิทธิของชุมชนเอาไว้ แต่พระราชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ไม่มีการก้าหนดหลักการในเรื่องดังกล่าวไว้ 

2. นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ ก้าหนดให้การคุ้มครอง  
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีเพียง 3 ประเภทเท่านั้น คือ คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติ คุ้มครอง 
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยทั่วไปและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล แต่ปรากฏว่ามีภูมิปัญญาที่เกิด

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ 
ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จากส้ารวจรวบรวม ปรับปรุงหรือพัฒนา หรือสืบทอดโดยนิติบุคคล เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียน
การสอน ได้ท้าการส้ารวจ และรวบรวมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้ และมีการปรับปรุงและพัฒนาได้ แต่ไม่มีกฎหมาย
ให้ความคุ้มครอง หรือรับรองสิทธิของนิติบุคคลที่ส้ารวจหรือรวบรวม และพัฒนาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยดังกล่าว 
หรือกรณีบริษัท หรือโรงงานผลิตยาที่มีการคิดค้นปรับปรุงให้ยาหรือผลิตภัณฑ์ดีขึ้นภายใต้หลักการทางการแพทย์แผนไทย 
ซึ่งไม่ใช่กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีเป็นผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สิน  
ทางปัญญา เช่น กฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และกฎหมายว่าด้วยสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น  
ซึ่งท้ังภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ได้รับถ่ายทอด หรือสืบทอดมาและภูมิปัญญาที่ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่ ยังไม่อยู่ในข่ายได้รับ
ความคุ้มครองในฐานะผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ประสงค์จะขอรับความคุ้มครอง
จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นต้ารับยาแผนไทยส่วนบุคคลหรือต้าราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล 
แต่ต้องการจดทะเบียนในนามของนิติบุคคล ดังนั้น การคุ้มครองภูมิปัญญาที่ส้ารวจ รวบรวม ปรับปรุงหรือพัฒนา  
หรือสืบทอดโดยนิติบุคคล จึงควรได้รับความคุ้มครองในฐานะสิทธิของนิติบุคคลตามกฎหมายด้วย ตลอดจนขยายความ
คุ้มครองสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับต้ารายาแผนไทยของนิติบุคคลหรือต้าราการแพทย์แผนไทย 
ของนิติบุคคลขึ้นอีกประเภทหน่ึงด้วย 

3. ปัจจุบันประชาชนมีความสนใจและต้องการใช้การดูแลรักษาสุขภาพและการบ้าบัดรักษาโรคด้วยการแพทย์
แผนไทย ซึ่งประกอบด้วยการใช้สมุนไพร การนวดไทยการดูแลรักษากระดูกแบบดั้งเดิม การบ้าบัดทางจิต ตลอดจนวิธี
ธรรมชาติอื่นๆ เพื่อการพึ่งตนเองในระดับครอบครัว ชุมชน และระดับชาติ ประกอบกับ สธ . มีนโยบายในการพัฒนา
การแพทย์แผนไทย โดยน้าความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานและผสมผสาน การให้บริการทางการแพทย์
แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ พร้อมทั้งส่งเสริมและวิจัยพัฒนายาจากสมุนไพรเพื่อผลทางเศรษฐกิจซึ่งจะท้า
ให้ประเทศไทยพึ่งตนเองด้านการผลิตยาได้มากข้ึน แต่ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เช่น สมุนไพร สูตรยา อันมีประโยชน์
ต่อการน้ามาพัฒนาและใช้ประโยชน์ยังมิได้รับการคุ้มครองส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ จึงสมควรมี
มาตรการคุ้มครองและส่งเสริมให้เอกชน ชุมชน และองค์กรเอกชนตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และสมุนไพรและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

4. สธ. ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรองกรอบระยะเวลา และกรอบสาระส้าคัญของ
กฎหมายล้าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและได้ปรับตารางเปรียบเทียบในส่วนที่เกี่ยวกับร่างมาตรา 24 
แก้ไขมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติฯ ให้ถูกต้องตรงกับร่างพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในมาตรา 7 ก้าหนดวาระการด้ารงต้าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสองปีเป็นสี่ปี  
ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการปรับปรุงให้คณะกรรมการฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่ สธ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ ทส. วท. และส้านักงานศาลยุติธรรม ไป
ประกอบพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส้าคัญของกฎหมายล้าดับ
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ สธ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 14/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040460 
 
เรื่อง : ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักการแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตร

ฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 9 ประจ้าปี 2560 เป็นต้นไป 
สามารถรับบุคลากรภายนอกจากหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศได้ โดยมีจ้านวนไม่เกินจ้านวนรวม  
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก กต. หรือในอัตรา 1 ต่อ 1 [โดยยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ 5.2 วรรคหนึ่ง ของแนวทาง 
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ อันสืบเนื่องมาจากมติ ครม . เมื่อวันที่ 10 
พ.ค. 2559 (เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ) ที่ให้จ้านวนบุคลากร
ภายนอกเข้าร่วมไม่เกินร้อยละ 15 ของจ้านวนผู้ศึกษาอบรมทั้งหมด] 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กต. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร นบท. เป็นประจ้าทุกปี ตั้งแต่ปี 2552 โดยได้รับการรับรองจากส้านักงาน 

ก.พ. ให้ผู้ส้าเร็จการฝึกอบรมที่มีคุณสมบัติด้านอื่นๆ ครบถ้วนตามที่ส้านักงาน ก.พ. ก้าหนด สามารถเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ต่อไปได้ ซึ่งเมื่อส้าเร็จแล้วจะมีคุณสมบัติเสมือนได้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) ของส้านัก ก.พ. 

2. หลักสูตร นบท. มีเป้าหมายเริ่มต้นเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและสมรรถนะด้านการบริหารการทูตและ 
การต่างประเทศแก่นักการทูตของ กต. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ “นักบริหารการทูต” ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและสามารถเป็นตัวแทนของประเทศในการด้าเนินนโยบายการต่างประเทศเพื่อปกป้อง รักษา และส่งเสริม
ผลประโยชน์ของชาติได้อย่างเหมาะสมที่สุด อย่ างไรก็ดี โดยที่หน่วยงานภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนมีภารกิจ 
ด้านการต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งท้าให้มีความจ้าเป็นต้องสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ ทักษะ และวิสัยทัศน์ด้านการทูต  
และการต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในเวทีระหว่างประเทศ กต . จึงได้เปิดโอกาส 
ให้หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที่มีมิติของงานด้านการต่างประเทศ หรือที่มีการส่งบุคลากรไปปฏิบัติ
ราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศในฐานะ “ทีมประเทศไทย” สามารถส่งบุคลากร

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กต./กษ. (สกธ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมส้าหรับการเป็นนักบริหาร
ระดับต้น พัฒนาบุคลากรภาครัฐภายในหน่วยงานนั้นเป็นหลัก และเป็น
ประโยชน์ต่อการบูรณาการการท้างานร่วมกันเพื่ อให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการปรับตัวเชิงรุกเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร นบท. ได้ด้วย 
3. ในปี 2559 กต. ได้จัดการอบรมหลักสูตร นบท. รวม 8 รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น จ้านวน 439 คน 

แบ่งเป็นข้าราชการ กต. (ระดับอ้านวยการต้นหรือช้านาญการพิเศษขึ้นไป) จ้านวน 225 คน และเป็นบุคคลภายนอก 
จ้านวน 214 คน มาจากหน่วยงานภาครัฐ (ระดับอ้านวยการต้น หรือเช่ียวชาญ/อ้านวยการสูง หรือบริหารต้นขึ้นไป) 
จ้านวน 200 คน จากหน่วยงานงานภาครัฐของประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม (CLMV) จ้านวน 9 คน  
และจากภาคเอกชน จ้านวน 5 คน โดยในหลักสูตร นบท. รุ่น 7 (พ.ศ. 2558) รุ่น 8 (พ.ศ. 2559) มีอัตราส่วนของ
บุคลากรภายในกับบุคลากรภายนอกประมาณ 1 ต่อ 1 ดังนี ้

- รุ่น 1 ข้าราชการ กต. ในประเทศ 20 คน ต่างประเทศ 33 คน รวม 53 คน บุคคลภายนอก 15 คน รวมทั้งสิ้น 
68 คน สัดส่วน 78 : 22 คน 

- รุ่น 2 ข้าราชการ กต. ในประเทศ 6 คน ต่างประเทศ 14 คน รวม 20 คน บุคคลภายนอก 12 คน รวมทั้งสิ้น 
32 คน สัดส่วน 63 : 37 คน 

- รุ่น 3 ข้าราชการ กต. ในประเทศ 9 คน ต่างประเทศ 9 คน รวม 18 คน บุคคลภายนอก 24 คน รวมทั้งสิ้น 
42 คน สัดส่วน 43 : 57 คน 

- รุ่น 4 ข้าราชการ กต. ในประเทศ 12 คน ต่างประเทศ 20 คน รวม 32 คน บุคคลภายนอก 29 คน รวมทั้งสิ้น 
61 คน สัดส่วน 52 : 48 คน 

- รุ่น 5 ข้าราชการ กต. ในประเทศ 13 คน ต่างประเทศ 18 คน รวม 31 คน บุคคลภายนอก 45 คน รวมทั้งสิ้น 
76 คน สัดส่วน 41 : 59 คน 

- รุ่น 6 ข้าราชการ กต. ในประเทศ 12 คน ต่างประเทศ 7 คน รวม 19 คน บุคคลภายนอก 38 คน รวมทั้งสิ้น 
57 คน สัดส่วน 33 : 67 คน 

- รุ่น 7 ข้าราชการ กต. ในประเทศ 16 คน ต่างประเทศ 11 คน รวม 27 คน บุคคลภายนอก 25 คน รวมทั้งสิ้น 
52 คน สัดส่วน 52 : 48 คน 

- รุ่น 8 ข้าราชการ กต. ในประเทศ 13 คน ต่างประเทศ 12 คน รวม 25 คน บุคคลภายนอก 26 คน รวมทั้งสิ้น 
51 คน สัดส่วน 49 : 51 คน 

รวม ข้าราชการ กต. 225 คน บุคคลภายนอก 214 คน รวมทั้งสิ้น 439 คน 
4. กต. มีความจ้าเป็นต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐโดยการจัดหลักสูตร

ฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ สืบเนื่องมาจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2559 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ มีเหตุผลและความจ้าเป็น ดังนี้ 

4.1 กต. เป็นกระทรวงขนาดเล็กท้าให้มีฐานข้าราชการที่อยู่ในข่ายเข้ารับการอบรมหลักสูตร นบท. ในแต่ละปี
ประมาณ 20 – 30 คนเท่านั้น หากด าเนินการจัดหลักสูตร นบท. ตามแนวทางของมติ ครม. (10 พ.ค. 2559)  
จะท าให้หลักสูตร นบท. รุ่นที่ 9 ประจ าปี 2560 สามารถรองรับผู้บริหารจากหน่วยภายนอกที่มีภารกิจและ 
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ความจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะทางด้านการทูตและการต่างประเทศได้เพียง 3 – 4 คนเท่าน้ัน 
4.2 หลักสูตร นบท. เป็นหลักสูตรของภาครัฐด้านการทูตการต่างประเทศหลักสูตรเดียวที่มีเป้าหมาย 

เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมส้าหรับการเป็นนักบริหารระดับต้นของหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศ  
โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ สมรรถนะและประสบการณ์ด้านการทูตและการต่างประเทศในทุกมิติที่จ้าเป็น  
ต่อการปฏิบัติงาน ดังเห็นได้จากตัวอย่างของหลักสูตร นบท. รุ่นที่ 8 ประจ้าปี 2559 มีหัวข้ออบรมด้านการทูต 
การต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 43 ของหลักสูตร มีการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น  

4.2.1 องค์ความรู้  มุมมองในระดับสากล ทิศทางและแนวโน้มประชาคมโลกยุทธศาสตร์ 
การต่างประเทศของไทย ภูมิสถาปัตย์ทางการเมืองและเศรษฐกิจโลก ปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ การบริหารงาน  
ในรูปแบบของทีมประเทศไทย เป็นต้น 

4.2.2 ทักษะและสมรรถนะ พัฒนาความเช่ียวชาญด้านการทูตการต่างประเทศ เช่น การเจรจาทาง 
การทูต การพูดในที่ชุมชนและการให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ การประชุมระหว่างประเทศ พระราชพิธี รัฐพิธีและ  
การรับเสด็จ แบบแผนและพิธีการทูต เป็นต้น 

4.2.3 ประสบการณ์ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักการทูตและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งของไทยและ
ต่างประเทศ การศึกษาดูงานท้ังของไทยและต่างประเทศการฝึกเรียนรู้จากสถานการณ์จ้าลอง เป็นต้น 

5. หลักสูตร นบท. นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อการพัฒนา “นักบริหารการทูต” (in – house training) หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีพันธกิจด้านการต่างประเทศยังได้รับประโยชน์ด้วย โดยจากการประเมินผลข้อคิดเห็นของผู้ผ่านการอบรม
หลักสูตร นบท. ที่มาจากหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง ปรากฏว่ามีผลตอบรับดีมาก โดยผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร 
นบท. เห็นว่า ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้านการทูตและการต่างประเทศ สามารถน้าไป
ต่อยอดและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจด้านการต่างประเทศของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเกิด
เครือข่ายการประสานงานกับ กต. และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท้างานในรูปแบบของทีมประเทศไทย 

6. กต. มีแผนที่จะด้าเนินการจัดอบรมหลักสูตร นบท. รุ่นที่ 9 ประจ้าปี 2560 ระหว่างเดือน พ.ค. – ส.ค. 
2560 เพื่อให้ผู้ส้าเร็จการอบรมที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนสามารถเข้ารับการอบรมต่อในโครงการเสริมสูตรนักบริหาร
ระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 10 ของส้านักงาน ก.พ. ซึ่งมีก้าหนดจัดในเดือน ก.ย. หรือ ต.ค. 2560 ได้ ทั้งนี้ จะมีการรับ
สมัครผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นบท. และการจัดเตรียมหลักสูตรล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า ไม่ขัดข้องในหลักการตามข้อเสนอของ กต. ในการขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ 

ครม. ดังกล่าว เนื่องจากหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) เป็นหลักสูตรเดียวที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและเตรียมความ
พร้อมส้าหรับการเป็นนักบริหาร ระดับต้น ของหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการต่างประเทศ โดยเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ 
ทักษะ สมรรถนะและประสบการณ์ด้านการทูตและการต่างประเทศในทุกมิติที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
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มติ ครม. : 1. อนัมติตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ ให้ กต. ให้ความส้าคัญแก่ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจากหน่วยงานของรัฐที่มี
ภารกิจด้านการต่างประเทศเป็นล้าดับแรกก่อน เช่น บุคลากรของรัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศในฐานะ “ทีมไทยแลน”์ 

2. ให้ กต. รับความเห็นของ พณ. และ สงป. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 14/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 

040460 
 
เรื่อง : การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค 
 
สารัตถะ : ส้านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค  
ตาม (ร่าง) แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) (ตามข้อ 3.5) รวมทั้งเง่ือนไขที่จะไม่กระทบ 
กับการจัดส่วนราชการในภูภาคที่ก้าหนดไว้เดิม และการจัดตั้งหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรับผิดชอบงาน  
ตามนโยบายส้าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ตามที่ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคตามที่ส้านักงาน ก.พ.ร. เสนอ น้ัน ข้อมูลสถานภาพ

ของการจัดส่วนราชการส่วนภูมิภาค ณ มิ.ย. 2559 พบว่า มีหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่เป็นราชการ
ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคจ้านวน 2,040 หน่วยงาน และส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดและอ้าเภอจ้านวน 
7,286 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 9,866 หน่วยงาน โดย กษ. มีหน่วยงานในพื้นที่มากที่สุดจ้านวน 2,810 หน่วยงาน 
ในขณะที่ กต. และ วท. เป็นหน่วยงานท่ีไม่มีส่วนราชการในภูมิภาคที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส้าหรับ 
กห. และ ศธ. เป็นส่วนราชการที่มีการบริหารราชการตามกฎหมายเฉพาะ ได้แก่ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ 
กห. พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ตามล้าดับ นอกจากนี้
พบว่าหลายส่วนราชการมีการจัดตั้งหน่วยงานภายในซึ่งไม่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการไปปฏิบัติงานอยู่ใน
พื้ น ที่  ซึ่ ง ส่ ง ผ ล ใ ห้ ใ น พื้ น ที่ จั ง ห วั ด ห นึ่ ง ๆ  จ ะ มี ห น่ ว ย ง า น เ ป็ น จ้ า น ว น ม า ก  เ ช่ น  จั ง ห วั ด ข อ น แ ก่ น  
มีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง 236 หน่วยงาน จ้าแนกเป็นหน่วยงานท่ีปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
เพียง 46 หน่วยงาน และมีหน่วยงานภายในของส่วนราชการต่างๆ ที่ไม่ปรากฏตามกฎกระมรวงแบ่งส่วนราชการมากถึง 
190 หน่วยงาน 

2. ผลการประเมินสถานภาพของการจัดส่วนราชการในภูมิภาค พบว่า มีปัญหาและข้อจ้ากัดที่เกิดจากการจัด
โครงสร้างส่วนราชการ และการบริหารราชการในภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม ในหลายประเด็น เช่น 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านักงาน ก.พ.ร./กษ. (สพบ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อจ้ากัดจ้านวนหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่โดยได้ก้าหนด
เงื่อนไขที่จะไม่กระทบกับการจัดตั้งส่วนราชการในภูมิภาคที่ก้าหนดไว้เดิม
และการจัดตั้งหน่วยงานตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรับผิดชอบงานตาม
นโยบายส้าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1 เกิดความซ้้าซ้อนกันของหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคด้วยกันเอง รวมทั้งระหว่าง
หน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคและส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพ้ืนท่ีเดียวกัน 

2.2 การก้าหนดให้มีส่วนราชการที่เป็นตัวแทนกระทรวงเพียงส่วนราชการในพื้นที่เดียวเพื่อให้เกิดเอกภาพ
นั้น ปัจจุบันยังไม่สามารถท้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกส่วนราชการได้ ยังคงมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การเป็น
หน่วยงานท่ีเป็นตัวแทนของกระทรวงเพียงหน่วยงานเดียว หรือการมีหน่วยงานที่เป็นผู้แทนกระทรวงและมีหน่วยงานที่
เป็นผู้แทนของกรมต่างๆ ในกระทรวงอยู่ในพ้ืนท่ีจังหวัดด้วย 

2.3 การก้าหนดส่วนราชการส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดที่ก้าหนดให้มีลักษณะกลุ่มจังหวัดเป็นรูปแบบการ
จัดส่วนราชการที่ไม่เคยมีการก้าหนดมาก่อน จึงส่งผลต่อการบริหารงานในพื้นที่ส่วนราชการยังคงใช้รูปแบบการบริหาร
ในลักษณะเดิม 

3. จากบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง สภาพปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันของการบริหารราชการในภูมิภาค ประกอบ
กับที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมีข้อเสนอให้ทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานของราชการส่วนกลางในภูมิภาคเพื่อ
ส่งเสริมให้การบริหารงานเชิงพื้นที่มีความเป็นเอกภาพและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดได้อย่างเต็มที่ จึงจ้าเป็นต้อง
ปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคในครั้งนี้ 

4. ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2560 ได้พิจารณา
เรื่องการปรับปรุงแนวทางการส่วนราชการในภูมิภาคแล้วมีมติเห็นชอบกับการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการใน
ภูมิภาค รวมทั้งเงื่อนไขที่จะไม่กระทบกับการจัดส่วนราชการในภูมิภาคที่ก้าหนดไว้เดิม และการจัดตั้งหน่วยงานตามมติ 
ครม. เพื่อรับผิดชอบงานตามนโยบายส้าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) 
เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นเสนอโดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยว่า 
ควรมีการทบทวนถึงความเหมาะสมของส่วนราชการในภูมิภาคที่จัดตั้งไว้อยู่เดิมแล้ว ส้าหรับการทบทวนความเหมาะสม
ของส่วนราชการในภูมิภาคที่จัดตั้งไว้อยู่เดิมแล้ว อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้าน
เศรษฐกิจ และ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านสังคมจะได้พิจารณา และจัดส่ง
ข้อมูล/แนวความคิดในการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการที่รับผิดชอบให้กับ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนา
ระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นต่อไป 

5. การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดความซ้้าซ้อนของภารกิจรัฐเกิดความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณและทรัพยากร
ทางการบริหาร และยกระดับความเป็นเอกภาพของการบริหารราชการในพื้นที่ โดยแนวทางการจัดส่วนราชการใน
ภูมิภาคที่ปรับปรุงนั้นจะเน้นหลักการด้าเนินบทบาทภารกิจที่จ้าเป็นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ใน
ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ส้านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท าเป็น (ร่าง) แนวทางการจัดส่วนราชการ
ในภูมิภาค (ฉบับปรับปรุง) มีกรอบแนวคิดของการพิจารณาจัดส่วนราชการในภูมิภาค 4 ประการ เช่นเดียวกับแนวทาง
การจัดส่วนราชการในภูมิภาคตามมติ ครม. และแนวทางการพิจารณาจัดส่วนราชการในภูมิภาคยังคงแบ่งเป็น 2 
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ประการ คือ การจัดต้ังหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาค และการจัดต้ังส่วนราชการส่วนภูมิภาค
ของกระทรวง ทบวง กรม  โดยในแต่ละรูปแบบประกอบด้วยหลักการ แนวทางการพิจารณา รูปแบบ  
และการด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี ้

5.1 แนวทางการจัดต้ังหน่วยงานของราชการส่วนกลางในภูมิภาคต้องค านึงความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการในพ้ืนที่และความซ้ าซ้อนในเชิงภารกิจของรัฐที่เป็นผลให้เกิดความสิ้นเปลืองในทรัพยากรทางการ
บริการของรัฐได้ แนวทางนี้จึงอยู่ในฐานของความพยายามที่จะลดจ านวนหน่วยงานที่เป็นส่วนกลางไปต้ังในภูมิภาคให้
ได้ โดยเน้นไปที่ส่วนราชการที่ปรากฏอยู่ในกฎกระทรวงก่อน ส้าหรับส่วนราชการที่ไม่ปรากฏในกระทรวงนั้น ควรต้อง
มีมาตรการที่จะรณรงค์ให้ส่วนราชการงดเว้นหรือเข้มงวดต่อการจัดตั้งหน่วยงานภายในให้คงเฉพาะที่จ้าเป็นและมี
ความส้าคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภาครัฐ และสร้างความพอใจให้กับประชาชนโดยรวม 

5.1.1 หลักการ 
1) หลักการในเชิงภารกิจ ค านึงถึงความซ้ าซ้อนในเชิงภารกิจของรัฐและกระบวนการการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจน้ันๆ เช่น ภารกิจงานด้านวิชาการและเทคนิคช้ันสูงที่มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือ
กระบวนการปฏิบัติงานที่จ้าเป็นอื่นๆ ที่ต้องลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่องของการทดลองหรือการเป็น
ห้องปฏิบัติการวิชาการ 

2) หลักการในเชิงระบบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานค านึงถึงความเป็นเอกภาพในการ
บริหารจัดการในพ้ืนที่ เพื่อให้มีเอกภาพและศักยภาพในการน้าเอานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลในระดับพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) หลักการในเชิงโครงสร้าง ค านึงถึงหลักความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรภาครัฐ ใน 
การก้าหนดจ้านวนหน่วยงานภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน 

5.1.2 การพิจารณา  
1) ภารกิจที่จะจัดตั้งเป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางในภูมิภาค ต้องมิใช่ภารกิจของราชการ

บริหารส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยมีลักษณะภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ (1) งานวิจัย พัฒนา งานวิชาการ และงาน
บริการวิชาการ (2) งานที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง หรือวาชีพเฉพาะทาง ที่มุ่งการบริการและให้ประโยชน์ต่อส่วนราชการ
หรือส่วนรวมของประเทศ 

2) พื้นที่ปฏิบัติการของภารกิจจะครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 1 จังหวัด โดยมีขอบเขตความ
รับผิดชอบเป็นภาค กลุ่มป่า ลุ่มน้้า กลุ่มจังหวัด หรือ ฯลฯ ตามลักษณะของการปฏิบัติงานท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.) ต้องไม่มีหน่วยงานของกรมที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนกลางในภูมิภาค 
5.1.3. รูปแบบ 

อาจก าหนดได้หลายรูปแบบตามลักษณะภารกิจเช่น “ส านักงาน ...” ที่ปฏิบัติงานทาง
วิชาการ หรืออาจใช้ช่ืออื่นตามลักษณะภารกิจด้านวิชาการที่ลงไปปฏิบัติ หรือ “ศูนย์” ในกรณีเป็นศูนย์กลางทาง
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วิชาการหรือการให้บริการในเทคนิคเฉพาะ หรือ “สถานบัน” กรณีที่เป็นงานด้านการศึกษา ฝึกอบรม หรือ 
การให้บริการทางวิชาการที่ใช้ความรู้เฉพาะทาง 

5.1.4. การด้าเนินการเพื่อขอจัดตั้ง 
ส่วนราชการที่ประสงค์จะขอจัดตั้งหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาค จะต้อง

แสดงรายการประกอบการขอจัดตั้ง ซึ่งประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ภารกิจเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นภารกิจที่สอดคล้อง
กับหลักการและลักษณะงานที่สมควรจัดตั้งเป็นหน่วยงานของราชการบริหารส่วนราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาค 
และ 2) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจัดตั้ง หน่วยงาน โดยต้องแสดงถึงปริมาณงานที่ได้ด้าเนินการไปแล้วและ
เป้าหมายของงานในอนาคต ขนาดหรือขอบเขตที่ที่ต้องดูแลเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบทั้งหมด รายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงของงบประมาณค่าใช้จ่ายและการจัดสรรอัตราก้าลังก่อนและหลักการจัดตั้งกลไกการด้าเนินงานตาม
ภารกิจซึ่งแสดงถึงระบบหรือวิธีการท้างานที่สามารถเห็นความเช่ือมโยงของการท้างานในภาพรวมของส่วนราชการ  
และประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวทั้งประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนและประโยชน์ที่จะส่งผลถึง
การพัฒนาของประเทศชาติต่อไป 

5.2. แนวทางการจัดต้ังส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม 
ภารกิจที่จะน ามาจัดต้ังหน่วยงานที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคจะต้องเกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ประชาชน ซ่ึงเป็นภารกิจที่ไม่ซ้ าซ้อนกับภารกิจที่มีการกระจายอ านาจและที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ด าเนินการ ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวจ้าเป็นต้องเน้นความรวดเร็ว ฉับไวในการให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง  
การควบคุม ตรวจสอบ ก้ากับดูแล ให้เป็นไปตามอ้านาจหน้าที่ของส่วนราชการตามที่กฎหมายก้าหนด 

5.2.1. หลักการ 
1) หลักการในเชิงภารกิจ 

หลักความสัมพันธ์ในเชิงภารกิจภาครัฐ ราชการส่วนภูมิภาคจะด้าเนินภารกิจเกี่ยวกับการ
บังคับใช้และก้ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายในพื้นที่ และการบริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องมิใช่ภารกิจที่ อปท. 
ด้าเนินการอยู่ 

2) หลักการในเชิงระบบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
หลักการบริหารเชิงพื้นที่ที่ เน้นการบูรณาการการท้างานร่วมกันหรือการมอบหมาย 

ให้หน่วยงานหรือภาคส่วนอ่ืนด้าเนินการแทน 
3) หลักการในเชิงโครงสร้าง 

หลักความคุ้มค่าและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ โดยมีศูนย์รวมกิจหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อน้านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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5.2.2. การพิจารณา 
1) ส่วนราชการที่จะจัดตั้งเป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม ต้องมีอ้านาจ

หน้าท่ีหรือลักษณะการด้าเนินการ สอดคล้องกับภารกิจอย่างน้อยข้อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปนี้ 
(1) การรักษา บังคับใช้กฎหมาย และการอนุมัติอนุญาต (Regulator) ให้เกิดความเรียบร้อย

และเป็นธรรมในสังคม 
(2) การส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ (Facilitator) เพื่อช่วยเหลือประชาชนและชุมชนให้

สามารถด้ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
(3) การจัดบริการภาครัฐให้ประชาชน (Operator) เข้าถึงอย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมี

คุณภาพ โดยไม่ซ้้าซ้อนกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
2) ลักษณะของภารกิจดังกล่าวไม่สามารถให้ส่วนราชการประจ้าจังหวัดอื่นๆ ในจังหวัดด้าเนินการ

แทนได้ และ 
3) ก าหนดให้มีส่วนราชการประจ าจังหวัดที่เป็นผู้แทนกระทรวงแต่เพียงส่วนราชการเดียว  

ไม่จ าเป็นต้องจัดต้ังให้ครบทุกจังหวัดหรืออ าเภอก็ได้ 
5.2.3. รูปแบบ 

1) รูปแบบของการจัดส่วนราชการส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด มี 2 รูปแบบ คือ แบบรายจังหวัด
และแบบกลุ่มจังหวัด โดยขึ้นอยู่กับ (1) ปริมาณงานของภารกิจที่ปฏิบัติการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ (2) ปริมาณของ
ประชาชนหรือ กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มที่มีความต้องการในการรับบริการ และ (3) ความคุ้มค่าของการที่จะจัดตั้งส่วน
ราชการนั้น 

2) ส่วนรูปแบบของการจัดส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับอ้าเภอนั้น การก้าหนดรูปแบบและการ
จะให้รูปแบบใดหรือจ้านวนเท่าใดนั้น ใช้เงื่อนไขเช่นเดียวกับการจัดตั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดโคยอนุโลม 

5.2.4. การด าเนินการเพ่ือขอจัดต้ัง 
ส่วนราชการต้องมีการทดลองด้าเนินการในบางพื้นที่เพื่ อศึกษารูปแบบการท้างาน และ

ประเมินความคุ้มค่าในการจัดตั้งก่อน และจัดหาบุคคลที่สาม เช่น สถาบันการศึกษา ให้เข้ามาท้าการการศึกษาออกแบบ 
วางระบบการท้างาน และกลไกการบริหารงานในทุกมิติ ทั้งในเรื่องของนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผลการบังคับบัญชา การก้ากับให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางการบริหารงานบุคคล เป็นต้น 

ทั้งน้ี ได้ก าหนดเง่ือนไขของแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคในครั้งน้ี จะไม่กระทบกับ 
1) กรณีการจัดส่วนราชการในภูมิภาคที่ก้าหนดไว้เติมแล้ว ทั้งนี้ ส้านักงาน ก .พ.ร. จะได้มีการ

ประเมินการจัดโครงสร้างและระบบบริหารงานของส่วนราชการในภูมิภาคในปัจจุบันเพื่อทบทวนให้เหมาะสมกับบริบท
และสถานการณ์ต่อไป 
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2) กรณีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบงานตามนโยบายส้าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้ด้าเนินการและส่วนราชการจะต้องด้าเนินการตามแนวทางที่คณะรัฐมนตีได้ก้าหนดไว้แต่ละ
เรื่องด้วย ส้านักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอ ครม 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ

ภาครัฐ และการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคโดยรวม แต่อย่างไรก็ตาม มี 2 ประเด็นที่เห็นว่าควรมีการพิจารณาทบทวน
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ก. แนวทางการจัดตั้งหนว่ยงานของราชการส่วนกลางในภูมิภาค 
2) การพิจารณา 

การจัดตั้งหน่วยงานราชการส่วนกลางในภู 
(3) ต้องไม่มีหน่วยงานของกรมที่เป็นราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนกลางในภูมิภาคเนื่องจากภารกิจของ

ราชการส่วนกลางในภูมิภาคกับราชการส่วนภูมิภาคแตกต่างกัน กล่าวคือ ภารกิจของราชการส่วนกลางในภูมิภาคเป็นลักษณะ
งานวิจัย พัฒนา งานวิชาการ และงานบริการวิชาการ หรืองานที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง หรือวิชาชีพเฉพาะทาง ที่มุ่งการบริการ
และให้ประโยชน์ต่อส่วนราชการหรือส่วนรวมของประเทศ เป็นงานที่ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 1 จังหวัด ในขณะที่ภารกิจของ
ราชการส่วนภูมิภาค เป็นงานการรักษา บังคับใช้กฎหมาย การอนุมัติอนุญาต การส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ และการ
จัดบริการภาครัฐในพื้นที่จังหวัด ดังนั้น หากส่วนราชการมีหน่วยงานที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคแล้วไม่สามารถมีการจัดตั้ง
หน่วยงานที่เป็นราชการส่วนกลางในภูมิภาคได้อีก อาจส่งผลต่อการวิจัย พัฒนา และการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการให้บริการ
ทางวิชาการเชิงพื้นที ่

ข. แนวทางการจัดต้ังหน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม 
(3) การจัดตั้งส่วนราชการที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม จึงก้าหนดให้มีส่วนราชการ

ประจ้าจังหวัดเป็นผู้แทนกระทรวงเพียงแต่ส่วนราชการเดียว และในการก้าหนดให้มีส่วนราชการดังกล่าวไม่จ้าเป็นต้องจัดตั้ง
ให้ครบทุกจังหวัดหรืออ้าเภอก็ได้ กรณีนี้อาจไม่เหมาะสมกับกระทรวงขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลายทางวิชาการที่ต้องใช้
องค์ความรู้ เทคโนโลยีและกฎหมายเฉพาะด้าน อันจะเป็นข้อจ้ากัดในการบริหารราชการและการบังคับใช้กฎหมาย จึงควรจะมี
การพิจารณาเฉพาะกรณีได้ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ ส้านักงาน ก.พ.ร. เสนอและให้ส้านักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นและข้อสังเกตเพิ่มเติมของ  
กค. กษ. คค. ทส. พณ. พม. มท. ยธ. วท. สศช. สงป. ส้านักงาน ก.พ. และ สปน. ไปพิจารณาประกอบการด้าเนินการ
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 14/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040460 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลคลองด่าน ต้าบลบางเพรียง อ้าเภอบางบ่อ 

และต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต้าบลคลองด่าน ต้าบลบางเพรียง อ้าเภอบางบ่อ และต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ. .... โดยมีสาระส้าคัญเพื่อขยายทางหลวงชนบท สป.1006 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กรมทางหลวงชนบทได้ด้าเนินการส้ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการเพื่อขยายทางหลวงชนบท สป.1006 

เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในเขตเมืองและรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาเมือง
และแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งในชุมชนเมือง 

2. กรมทางหลวงชนบทได้ท้าการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการด้าเนินโครงการ  
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 649 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR)  
มีค่า 19.56% อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.75 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสม 
ในการด้าเนินการและหากพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางอ้อมที่เกี่ยวกับการรองรับการขยายตัวของเมืองและการพัฒนา
พื้นที่ในอนาคต โครงการก็จะมีความเหมาะสมมากข้ึน 

3. การคาดการณ์ปริมาณการจราจรและผลการวิเคราะห์สภาพจราจรในอนาคต โดยแบ่งแนวเส้นทางออกเป็น
ช่วงถนนตามแยกหลักที่อยู่ในแนวเส้นทางโครงการ ผลคาดการณ์พบว่า 

3.1 ถนนสายทางหลวงชนบท สป.1006 (ช่วงที่ 1) กม.0 + 000 ถึง กม.4 + 000 ในปี พ.ศ. 2564  
มีปริมาณจราจร 27,808 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2568 เพิ่มขึ้นเป็น 31,341 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2573 เพิ่มขึ้นเป็น 
36,375 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2578 เพิ่มขึ้นเป็น 42,231 pcu/วัน ในปี พ.ศ.2583 เพิ่มขึ้นเป็น 49,092 pcu/วัน 
และในปี พ.ศ. 2593 เพิ่มขึ้นเป็น 66,071 pcu/วัน 

3.2 ถนนสายทางหลวงชนบท สป.1006 (ช่วงที่ 2) กม.4 + 000 ถึง กม.8 + 000 ในปี พ.ศ. 2564 

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

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองและรองรับการ
เจริญเติบโตของเมืองในอนาคต รวมทั้งเป็นการพัฒนาเมืองและแก้ไข
ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งในชุมชนเมือง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



29 

 

ปริมาณจราจร 70,369 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2568 เพิ่มขึ้นในเป็น 79,283 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2573 เพิ่มขึ้นเป็น 
92,047 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2578 เพิ่มขึ้นเป็น 106,589 pcu/วัน ในปี พ.ศ.2583 เพิ่มขึ้นเป็น 124,051 pcu/
วัน ในปี พ.ศ. 2593 เพิ่มขึ้นเป็น 167,190 pcu/วัน 

3.3 ถนนสายทางหลวงชนบท สป.1006 (ช่วงที่ 3) กม.8 + 000 ถึง กม.9 + 200 ในปี พ.ศ. 2564
ปริมาณจราจร 55,254 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2568 เพิ่มขึ้นเป็น 62,264 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2573 เพิ่มขึ้นเป็น 
72,273 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2578 เพิ่มขึ้นเป็น 83,912 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2583 เพิ่มขึ้นเป็น 97,412 pcu/วัน 
ในปี พ.ศ. 2593 เพิ่มขึ้นเป็น 131,227 pcu/วัน  

4. ลักษณะของโครงการขยายทางหลวงชนบท สป.1006 เป็นโครงการปรับปรุงถนนเดิม เป็นขนาด 4 – 6  
ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างประมาณ 3.00 ทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2.50 เมตร 
แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบดินถมยกขึ้นกว้างประมาณ 4.20 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 30.00 – 40.00 เมตร 
พร้อมปรับปรุงทางแยกทางเช่ือม การออกแบบจุดกลับรถ การออกแบบระบบระบายน้้า – ไฟฟ้าแสงสว่าง สะพานลอย
คนข้ามรวมถึงการจัดภูมิทัศน์บริเวณโครงการ มีระยะทางประมาณ 9.525 กิโลเมตร มีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนประมาณ  
65 แปลง มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 48 รายการ ใช้งบประมาณในการเวนคืนประมาณ 465 ล้านบาท  
และใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 1,212,310,000 บาท  

5. กรมทางหลวงชนบทได้ด้าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชน  ผู้มีส่วนได้เสียกับ 
โครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
พ.ศ. 2548 แล้ว ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ 

6. ดังนั้น เพื่อให้การขยายทางหลวงชนบท สป.1006 ตามโครงการดังกล่าว เป็นไปตามแผนงานที่ก้าหนด 
รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกบั
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนสมควรตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่
ต้าบลคลองด่าน ต้าบลบางเพรียง อ้าเภอบางบ่อ และต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขยาย
ทางหลวงชนบท สป.1006 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลคลองด่าน ต้าบลบางเพรียง 
อ้าเภอบางบ่อ และต้าบลบางเสาธง อ้าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. 
ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ คค. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 14/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040460 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส 
พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด้าเนินการวางและจัดท้าผังเมืองรวม ในท้องที่ต้าบลโล๊ะจูด อ้าเภอแว้ง 

จังหวัดนราธิวาส ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก้าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มี 
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดู 
และยื่นค้าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก้าหนดปิดประกาศปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค้าร้อง และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติ
รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2558 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อเพื่อด้าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบูเก๊ะตา  

จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. .... เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด้ารงรักษาเมืองและบริเวณ  
ที่ เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ในท้องที่ต้าบลโล๊ะจูด อ้าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนี้ 

1. ในท้องที่ต้าบลโล๊ะจูด อ้าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ท่ีจะด้าเนินการวางและจัดท้าผังเมืองตามร่างกฎกระทรวง
นั้น ส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมได้มีการก้าหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่ดังกล่าว ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต้าบลแม่ดง และต้าบลโล๊ะจูด อ้าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540 อาจมีบางพื้นที่ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงเห็นสมควรให้ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับส้านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมด้าเนินการตรวจสอบแนวเขตร่วมกัน 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด้ารงรักษาเมือง 
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส้าคัญกับการควบคุมการวางผังเมือง ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ 
ของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยค้านึงถึงปริมาณน้้าต้นทุนและปริมาณการใช้น้้า
ในพื้นที่ด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบูเก๊ะตา จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. .... ตามที่ มท. 
เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 14/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040460 
 
เรื่อง : ผลการประชุมผู้น้าในโอกาสครบรอบ 20 ปีของสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมผู้น้าในโอกาสครบรอบ 20 ปีของสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย 
ระหว่างวันที่ 5 – 7 มี.ค. 2560 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมอบหมายให้ส่วนราชการด้าเนินการ  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามผลการประชุมผู้น้าในโอกาสครบรอบ 20 ปีของสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การประชุมผู้น้า IORA นาย Joko Widodo ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเป็นประธานการประชุม และมีนาย 

Jacob Zuma ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ และนาย Malcom Turnbull นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย เป็นประธานร่วม 
โดยมีผู้น้าระดับประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิก 21 ประเทศ และประเทศคู่
เจรจา 7 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม ภายใต้หัวข้อหลัก “ความร่วมมือทางทะเลเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความ
เจริญรุ่งเรืองของมหาสมุทรอินเดีย” 

1.1 ไทยได้กล่าวถ้อยแถลงน้าเสนอวิสัยทัศน์และประเด็นหลักที่ IORA ควรให้ความส้าคัญและผลักดัน 
เพื่อดึงศักยภาพของภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาและเติบโตของภูมิภาค ได้แก่  
(1) ความยั่งยืน โดยชี้ให้ประเทศสมาชิกเห็นศักยภาพในการเติบโตของภูมิภาค IORA อย่างยั่งยืนจากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรและความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ และการใช้องค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกและประเทศ
คู่เจรจาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ ท้ังนี้ ไทยมีบทบาทในการเพิ่ม
ความพยายามและให้ความส้าคัญต่อการแก้ไขปัญหา IUU มาโดยตลอด (2) ความเช่ือมโยง โดยแสดงบทบาทและ
ศักยภาพของไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเป็นศูนย์กลางขนส่งคมนาคมและโลจิสติกส์ของภูมิภาค  
ที่จะช่วยส่งเสริมความเช่ือมโยงทางทะเลระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก และในฐานะที่ไทยอยู่ใจกลาง CLMV  
ซึ่งเป็นกลจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส้าคัญของอาเซียน ไทยสามารถเป็นประตูเช่ือมห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่า  
ของโลกและเป็นโอกาสในการเข้าถึงตลาด การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การบริการ และความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์
ต่างๆ ของเอเชีย ในการนี้ ไทยเสนอให้มีการจัดท้าร่างแผนแม่บทด้านความเช่ือมโยง (IORA Connectivity Master 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและการกระชับ
ความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศรอบมหาสมุทรอินเดียได้ในโอกาสต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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Plan) เพื่อเช่ือมโครงการพัฒนาความเช่ือมโยงต่างๆ ของประเทศสมาชิกเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดแผนความเช่ือมโยง  
ที่สอดคล้องและเกิดผลประโยชน์ร่วมกัน และ (3) สันติภาพ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ส้าคัญในการพัฒนาและเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงและความปลอดภัยในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย 

1.2 ที่ประชุมผู้น้าฯ รับทราบข้อเสนอของมาเลเซียที่จะจัดตั้งสถาบันทางทะเลของมาเลเซีย (Marine Institute 
of Malaysia) เป็นศูนย์ความส่งเสริมความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเลของ IORA และข้อเสนอ
ของออสเตรเลียที่จะให้ IORA พิจารณาเข้าร่วมในข้อริเริ่มคาร์บอนน้้าเงิน (Blue Carbon Initiative) ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้องและบริหารจัดการระบบนิเวศน์ทางทะเล 

1.3 ที่ประชุมผู้น้าฯ รับทราบเจตนารมณ์ในการขอเข้าเป็นสมาชิก IORA ล้าดับที่ 22 ของเมียนมา  
และข้อเสนอของจีน ซึ่งเป็นประเทศคู่เจรจาในการสนับสนุนด้านงบประมาณแก่ IORA เป็นจ้านวน 100,000 ดอลลาร์
สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานของ IORA นอกจากน้ี ท่ีประชุมฯ รับทราบความพร้อมของประเทศคู่เจรจาในการมี
ส่วนร่วมใน IORA โดยการถ่ายทอดความเช่ียมชาญและเทคโนโลยีในด้านต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจภาคทะเล พลังงาน
หมุนเวียน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การจัดการประมง ความมั่นคงทางทะเล การจัดการท่าเรือ การขนส่งโลจิสติกส์  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

1.4 ในการประชุมสภารัฐมนตรี IORA เพื่อเตรียมการประชุมผู้น้า ไทยได้เสนอให้ IORA พิจารณาเพิ่ม
ประเด็นเรื่องการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระดับเยาวชน (Youth Partnership) เป็นประเด็นคาบเกี่ยวในสาขาความ
ร่วมมือต่างๆ ของ IORA ไม่ว่าจะเป็นในด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และความ
ร่วมมือด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของเยาวชนและคนรุ่นใหม่ 
รวมทั้งเรียกร้องให้ IORA ให้ความส้าคัญกับนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญระหว่างประเทศสมาชิก
และประเทศคู่เจรจา การเติบโตของ SMEs และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับประเทศสมาชิก
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ และความช่วยเหลือทางวิชาการในด้านต่างๆ อาทิ การเกษตร  
การจัดการประมง 

2. เอกสารผลลัพธ์การประชุม ผู้น้า IORA ได้ร่วมลงนามรับรองปฏิญาญาจาการ์ตา (Jakarta Concord)  
ซึ่งเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ที่ประชุมสภารัฐมนตรี IORA มีมติเปลี่ยนช่ือเอกสารจากปฏิญญา IORA เป็นปฏิญญา
จาการ์ตาตามข้อเสนอของอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ปฏิญญาจาการ์ตาแสดงเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือในด้าน (1) ความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค  
(2) การขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค (3) การบริหารจัดการและการพัฒนาการประมงที่ยั่งยืน
และรับผิดชอบ (4) การบริหารจัดการความเสี่ยงต่อภัยพิบัติในภูมิภาค (5)วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(6) การแลกเปลี่ยนด้านการท่องเที่ ยวและวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นคาบเกี่ยวเรื่องการพัฒนาบทบาทสตรี  
และเศรษฐกิจภาคทะเล (Blue Economy) โดยมีแนวทาง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์กับประเทศนอก
ภูมิภาค ประเทศคู่เจรจา และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างความแข็งแกร่งเชิงสถาบันของ IORA 
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 นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ รับทราบการรับรองเอกสารผลลัพธ์โดยที่ประชุมสภารัฐมนตรี IORA เมื่อวันที่  
6 มีนาคม 2560 ได้แก่ (1) แผนปฏิบัติการ IORA (IORA Action Plan) ค.ศ. 2017 – 2021 ซึ่งเป็นเอกสาร
สนับสนุนและรับรองปฏิญญาจาการ์ตา เพื่อวางแนวทางและทิศทางการด้าเนินความร่วมมือของ IORA ภายใต้สาขา
ความร่วมมือ 6 สาขา และประเด็นคาบเกี่ยวดังกล่าว และ (2) ปฏิญญาว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้าย
และแนวคิดรุนแรงสุดโต่ง (Declaration on Preventing and Countering Terrorism and Violent Extremism) 
ซึ่งให้ความส้าคัญกับประเด็นท้าทายหลักในภูมิภาค และแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกในการต่อต้านการก่อร้าย
และแนวคิดรุนแรงสุดโต่งทุกรูปแบบผ่านการขยายความร่วมมือ การประสานงาน การหารือ และการแลกเปลี่ยน  
ความเช่ียวชาญ แนวปฏิบัติที่ดี และบทเรียนที่ได้รับ การส่งเสริมบทบาทของการศึกษาและสังคม การสร้าง ความ
แข็งแกร่งให้กับสถาบันระดับชาติและระดับภูมิภาคที่เช่ียวชาญในเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดรุนแรง
สุดโต่ง และการสร้างความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมและการเคารพต่อศาสนา ค่านิยม ความเช่ือ และวัฒนธรรม 

3. ข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อผู้น้า IORA ผู้แทนภาคเอกชนได้รายงานผลการประชุมผู้น้าธุรกิจ IORA 
(IORA Business Summit) ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานของการประชุมผู้น้าฯ และน้าเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อที่
ประชุมผู้น้าในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเน้นย้้าการสนับสนุนการประสานนโยบาย
จากรัฐ อาทิ (1) การด้าเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก (2) การส่งเสริมการลงทุนในสาขา
ที่มีความส้าคัญล้าดับต้น อาทิ การเกษตร ธุรกิจการเกษตร การผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความร่วมมือ  
ทางทะเล การส่งเสริมบทบาทสตรี การท่องเที่ยว และการเข้าถึงการเงิน (3) การริเริ่มรูปแบบใหม่ในการพัฒนา 
ความเช่ือมโยงในภูมิภาคและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ (4) การส่งเสริมการศึกษา  
การฝึกอบรม การวิจัยพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะและการประกอบธุรกิจและช่วยให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีทักษะ 
(5) การส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีและ SMEs เพื่อให้เป็นส่วนส้าคัญของห่วงโซ่คุณค่าของโลก โดยเฉพาะการเข้าถึง
ตลาดการเงินและเทคโนโลยี 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบต่อผลการประชุมผู้น้าในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย 

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการบริหารจัดการประมงของไทย รวมทั้งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือ การเจริญเติบโต 
ทางการค้าและการลงทุนของไทยและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศของไทยในด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และเหมาะสมกับสถานการณ์การพัฒนาความร่วมมือในกรอบ Indian Ocean Rim 
Association (IORA) ที่ผ่านมา และเช่ือว่าจะส่งผลดีต่อการเช่ือมโยงและการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีของประเทศ  
รอบมหาสมุทรอินเดียได้ในโอกาสต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบตามที่ กต. เสนอและให้ กต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ ทส. และ สศช.  
ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 14/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040460 
 

เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการรวม 6 ฉบับ 
 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 
 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... 
 2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดขอนแก่  

(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่ เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ  

(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
 4. ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่ เพื่อการอนุญาตให้ตั้ งสถานบริการในท้อง ที่จังหวัดตรั ง 

 (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
 5. ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครพนม  

(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
 6. ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พ.ศ. .... 
รวม 6 ฉบับ ซึ่งมีสาระส้าคัญเพื่อก้าหนดเขตพื้นที่ในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่  จังหวัดกาฬสินธุ์  
จังหวัดขอนแก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดตรัง จังหวัดนครพนม และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 เห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์ 

และจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการที่เปิดให้บริการในลักษณะ  
ที่คล้ายกับสถานบริการตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอโดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาทบทวนและปรับปรุง
การก้าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ภายใน 180 วัน
และมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2559 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาทบทวนเขตสถานบริการออกไปอีก  
180 วัน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ
ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดตรัง จังหวัดนครพนม และจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ได้ก้าหนดพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) โดยพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการก้าหนดเขตพื้นที่ 
ในการอนุญาตและเพิ่มเติมพื้นท่ีในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์
บ้านเมืองในปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลมากยิ่งขึ้น ตามมติ ครม . ดังกล่าว จึงได้เสนอร่างพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว รวม 6 ฉบับ มาเพื่อด้าเนินการ 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ  

รวม 6 จังหวัด เนื่องจากเป็นการด้าเนินการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ
ค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุม สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถาน
บริการ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ในส่วนที่ให้กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงการก้าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการรวม 6 ฉบับ ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ ศธ.ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 14/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040460 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการรวม 7 ฉบับ 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด  
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครสวรรค์  
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

 4. ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ  
 (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

 5. ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสระบุรี  
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

 6. ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุดรธานี  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 7. ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่ เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์  
(ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 
รวม 7 ฉบับ ซึ่งมีสาระส้าคัญเพื่อก้าหนดเขตพื้นที่ในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา  
จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 14 ก.ค. 2558 เห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และ

จักยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์
บ้านเมืองในปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลมากยิ่งขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทยให้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงการก้าหนดเขตพื้นที่
เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ภายใน 180 วัน และมติ ครม.  
เมื่อวันท่ี 23 ก.พ. 2559 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาทบทวนเขตสถานบริการออกไปอีก 180 วัน 

2. จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ก้าหนดพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) โดยพิจารณาทบทวนและปรับปรุง 
การก้าหนดเขตพื้นที่ในการอนุญาตและเพิ่มเติมพื้นที่ในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่และสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลมากยิ่งขึ้น ตามมติ ครม . ดังกล่าว  
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 7  ฉบับ มาเพื่อด้าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

รวม 7 ฉบับ เนื่องจากเป็นการด้าเนินการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับค้าสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ในทางและการควบคุมสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่ เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือ
หอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ในส่วนที่ให้กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาทบทวนและปรับปรุงการก้าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภาวการณ์ในปัจจุบัน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการรวม 7 ฉบับ ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ ทส. ศธ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 14/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040460 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งท่ี 15 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 15 และมอบหมาย 
ส่วนราชการด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลการประชุมดังกล่าวต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2560 เห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญาอาบูดาบี (Abu Dhabi 

Declaration) ซึ่งได้มีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรี (Asia Cooperation Dialogue – ACD) ครั้งที่ 15 ระหว่าง
วันท่ี 15–17 ม.ค. 2560 ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) โดยเน้นการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
ด้านพลังงานที่ยั่งยืนและเน้นความส้าคัญของ 6 เสาหลักความร่วมมือ เช่น ความมั่นคงทางทรัพยากรอาหาร น้้า  
และพลังงาน ความส้าคัญของการทูตเชิงเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น 

2. กต. รายงานว่า รัฐบาลยูเออีในฐานะเจ้าภาพ ACD ได้จัดการประชุมรัฐมนตรี ACD ณ กรุงอาบูดาบี  
เมื่อวันท่ี 17 ม.ค. 2560 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว ซึ่งผลการประชุมมีสาระส้าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

3. ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร น้ า และพลังงาน 
- การประชุมรัฐมนตรี ACD ครั้งนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน และผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิก 34 ประเทศเข้าร่วม โดยจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “กรุงอาบูดาบี  
เมืองหลวงแห่งพลังงานที่ยั่งยืน” (Abu Dhabi, the Capital of Sustainable Energy) เนื่องจากอาบูดาบีเป็นผู้
ขับเคลื่อนหลัก (Prime Mover) ของเสาหลัก 1 ใน 6 เสาหลักความร่วมมือของ ACD คือ ความเช่ือมโยงระหว่างความ
มั่นคงทางทรัพยากรอาหาร น้้า และพลังงาน (nexus/interrelation between food, water, and energy security) 

- ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาอาบูดาบี (Abu Dhabi Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุม และ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านพลังงานโดยมีการระบุข้อเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านพลังงานในปี 
2560 – 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาความมั่นคงทาง
พลังงานท่ียั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



40 

 

โดยประเทศสมาชิกจะร่วมกันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เกิดความโปร่ง
ใส่ด้านกฎระเบียบและการพัฒนาระบบจัดการความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชนและ  
ภาควิชาการในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ตลาดอาหาร น้้า และพลังงานในเอเชียมีพลวัตและ
สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและทางตลาดทั่วภูมิภาคเอเชีย 

- ในด้านการพัฒนาความมั่นคงทางพลังงานในกรอบของ ACD ไทยสามารถขยายและต่อยอดความร่วมมือ
ผ่านแผนงานดังกล่าวของ ACD โดยเฉพาะด้านพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ไทยจึงได้เสนอให้มีการ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ACD คู่ขนานกับการประชุม Asian Ministerial Energy Roundtable (AMER) ที่ไทยจะเป็น
เจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนในภูมิภาคเอเชียในสาขาพลังงาน 

4. การติดตามและผลักดันผลลัพธ์การประชุมสุดยอด ACD ครั้งท่ี 2 
- การประชุมรัฐมนตรี ACD ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความส้าเร็จของการประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่ 2  

(2nd ACD Summit) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2559 ที่กรุงเทพฯ โดยในถ้อยแถลงของรัฐมนตรีเกือบทุก
ประเทศได้กล่าวแสดงความขอบคุณและความช่ืนชมบทบาทน้าของไทยในการเป็นประทาน ACD วาระปี พ.ศ. 2559 
โดยเฉพาะการริเริ่มและด้าเนินการให้ผู้น้า ACD ได้ร่วมกันรับรองวิสัยทัศน์กรอบความรวมมือเอเชีย (ACD Vision for 
Asia Cooperation 2030) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืน ค.ศ. 2030 และปฏิญญากรุงเทพ  
(Bangkok Declaration) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันความร่วมมือใน 6 เสาหลักที่เป็นประเด็นส้าคัญในโลก
ปัจจุบัน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ซึ่งส่งผลให้ ACD กลับมามีความเข้มแข็งและมีพลวัตในการเสริมสร้าง
ความร่วมมือท่ีเป็นผลประโยชน์ร่วมกันต่อการพัฒนาภูมิภาคเอเชีย 

- ที่ประชุมได้มีการติดตามผล (follow-up/follow through) การขับเคลื่อนความร่วมมือใน 6 เสาหลัก
ของ ACD โดยสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกที่เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก (prime mover) และผู้ร่วมขับเคลื่อน  
(co-prime mover) ทั้ง 6 หลักจัดตั้งคณะท้างานเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการและด้าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และ
รายงานความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในการประชุมรัฐมนตรี ACD ซึ่งจะจัดคู่ขนานกับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
สมัยสามัญ (UNGA) ครั้งท่ี 72 ณ นครนิวยอร์ก ในเดือนกันยายน 2560 ทั้งนี้ ไทยได้แถลงที่จะเข้าร่วมในคณะท้างาน
ของทุกเสาหลักความร่วมมือนอกเหนือจากเสาหลักด้านการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืน ซึ่งไทย
เป็นผู้ขับเคลื่อนหลักด้วย 

5. ผลการประชุมรัฐมนตรี ACD ครั้งท่ี 15 เป็นการตอกย้้าบทบาทของไทยในการขับเคลื่อนพลวัตความร่วมมือ
ของ ACD รวมทั้งสานต่อและผลักดันผลลัพธ์การประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่ 2 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนตุลาคม 
2559 ให้มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ปฏิญญาอาบูดาบีจะช่วยผลักดันความร่วมมือในสาขาความเช่ือมโยง
ระหว่างความมั่นคงทางทรัพยากรพลังงาน น้้า และอาหารของ ACD ให้มีความคืบหน้าเพือ่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ของไทยและภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน ACD จะเป็นโอกาสให้ไทยสามารถขยายและ 
ต่อยอดความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานท่ียั่งยืนในภูมิภาค จึงเห็นควรมอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆ ติดตามความ
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ร่วมมือในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องต่อผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งจะช่วย

ส่งเสริมความเช่ือมโยงและการพัฒนาระหว่างความมั่นคงทางทรัพยากรอาหาร น้้าและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมและยั่งยืน เสริมสร้างขีดความสามารถระหว่างประเทศสมาชิก และร่วมกันรับมือกับความท้าทายด้านต่างๆ 
เพื่อความเจริญเติบโตของไทยและภูมิภาคเอเชีย 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 15 และมอบหมายให้ส่วนราชการ
ด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ ให้ กต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ ทส. วท. 
และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 14/2560 วันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040460 
 
เรื่อง : สรุปมติ – ข้อสั่งการที่ส้าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 
 
สารัตถะ : ส้านักงาน ป.ป.ท. เสนอ ครม. รับทราบ สรุปมติ – ข้อสั่งการที่ส้าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้าน 
การทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 15 มี.ค. 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
มติท่ีประชุมฯ 

มติที่ 1 รับทราบค้าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตาม
องค์ประกอบ คตช. ลงวันท่ี 7 มี.ค. 2560 

ข้อสั่งการเพ่ิมเติม – 
มติท่ี 2 รับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการปลูกฝังจิตส้านึก

และสร้างการรับรู้ เช่น การเตรียมการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส” ให้แก่กลุ่มข้าราชการท้องถิ่นการผลิต
และเตรียมเผยแพร่แอนิเมช่ัน “ก้านกล้วยกับโตไปไม่โกง ชุดที่ 2” เป็นต้น 

ข้อสั่งการเพ่ิมเติม (1) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ด้านการปลูกฝังจิตส้านึกและสร้างการรับรู้ 
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก้าหนดแนวทางการด้าเนินการในการสร้างผู้น้าการเปลี่ยนแปลง  
เพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่นสุจริตและโปร่งใส และ (2) มอบหมายให้ ศธ. ด้าเนินการพัฒนาศักยภาพและจิตส้านึกท่ีดีของครู 

มติท่ี 3 รับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการป้องกันการทุจริต 
เรื่องการก้าหนดแนวทางการเก็บรักษาและแจกจ่ายนมโรงเรียนของ กษ. ซึ่งคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

ข้อสั่งการเพ่ิมเติม ให้ผู้ตรวจราชการ กษ. และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กษ. รับไปตรวจสอบ
และติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตขึ้นอีก 

มติที่ 4 รับทราบผลการด้าเนินการด้านการปราบปรามการทุจริต โดย ศอตช. เช่น มาตรการขับเคลื่อน 
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มาตรการป้องกันการทุจริตในการด้าเนินงานเรื่องเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลใน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส้านกังาน ป.ป.ท./กษ. (ปศ./อ.ส.ค.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มีการน้าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผล
สัมฤทธ์ิ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ความคืบหน้าการด้าเนินคดี
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามโครงการรับจ้าน้าข้าว เป็นต้น 

ข้อสั่งการเพ่ิมเติม มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มอบหมายให้ ศอตช. พิจารณามาตรการ
ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐให้ครอบคลุมการด้าเนินการทั้งกระบวนการ และประสานงานกับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องในการเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนมอบหมายให้คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับสังคมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของรัฐบาล
มอบหมายให้ส้านักงาน ป.ป.ท. ด้าเนินการตรวจสอบโครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ 

มติที่ 5 รับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติด้านการประชาสัมพันธ์ 
เช่น การจัดรายการโทรทัศน์ “แผ่นดินไทยใสสะอาด” การเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การประเมินค่าดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์
คอร์รัปชัน ปี ค.ศ. 2016 เป็นภาษาอังกฤษข้ึนเว็บไซต์ของส้านักงาน ป.ป.ท. เป็นต้น 

ข้อสั่งการเพ่ิมเติม มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ คตช. ด้านการประชาสัมพันธ์วิเคราะห์ผลการ
ประเมิน Global Corruption Barometer 2017 ว่ามีประเด็นใดที่มีผลกระทบส้าคัญต่อไทยเพื่อสร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจแก่นานาชาติในสถานการณ์การทุจริตของไทย และเผยแพร่ผลการประเมินดังกล่าวให้สังคมรับทราบอย่างท่ัวถึง 

มติที่ 6 รับทราบผลการด้าเนินงานของคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม ได้แก่  
ผลการด้าเนินการโครงการข้อตกลงคุณธรรมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐและความร่วมมอืเพือ่การเปดิเผย
ข้อมูลภาครัฐ 

ข้อสั่งการเพ่ิมเติม (1) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรมเผยแพร่
ว่า เมื่อมีการด้าเนินการโครงการข้อตกลงคุณธรรมแล้ว รัฐบาลประหยัดงบประมาณไปได้มากน้อยเพียงใด และประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก้าหนดแนวทางการด้าเนินโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ และ (2) มอบหมายให้
กรมบัญชีกลางจัดท้าค้าของบประมาณส้าหรับค่าตอบแทนผู้สังเกตการณ์ตามโครงการข้อตกลงคุณธรรม 

มติที่ 7 เห็นชอบให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการอ้านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทาง
ราชการต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ 

ข้อสั่งการเพ่ิมเติม มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มอบหมายให้คณะอนุกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตแห่งชาติด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ตามมติดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 
เป็นต้น 

มติที่ 8 เห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการใช้ดุลพินิจของข้าราชการในการเอื้อประโยชน์ให้เอกชน  
โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ เช่น ให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกับ
กระทรวงการคลังพิจารณาก้าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐใน
การจัดเก็บรายได้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความโปร่งใส เป็นต้น 
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ข้อสั่งการเพ่ิมเติม มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสร้างการรับรู้ เสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชน
ว่าควรให้ความส้าคัญกับผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและเครือญาติ และรับข้อสังเกตการน้า
รูปแบบของการบริหารจัดการบริษัทมหาชนในตลาดทุนมาประยุกต์ใช้เป็นกลไกควบคุมการลดการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีด้วย 

มติที่ 9 รับทราบการจัดตั้งกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรม
ของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต 

ข้อสั่งการเพ่ิมเติม ให้ภาคเอกชนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการด้าเนินการดังกล่าวและประสานความ
ร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เพื่อให้ขยายการด้าเนินการต่อไป และขอให้ภาคเอกชนพิจารณาก้าหนดมาตรการลงโทษกับบริษัท
หรือนักธุรกิจที่ให้สินบนให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 

มติ ครม. : รับทราบมติ – ข้อสั่งการที่ส้าคัญในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560  
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ตามที่ ส้านักงาน ป.ป.ท. เสนอ และให้ ส้านักงาน ป.ป.ท. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ดศ. มท. สงป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงาน ก.พ.ร.  
ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


