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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110460 
 
เรื่อง : โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

 1. ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61  
(ด้านการผลิต) ทั้ง 3 โครงการ โดยมีระยะเวลาดําเนินการต่อเนื่อง 5 ปี (ปี 2560-2564) จํานวน 2 โครงการรวมทั้งสิ้น 
25,871.142 ล้านบาท 

 2. ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปีงบประมาณ 2560 จํานวน 1,087.505 ล้านบาท 
ในการดําเนินงาน 3 โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวหอมคุณภาพดี วงเงิน 57.000 ล้านบาท 
2) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) วงเงิน 411.025 ล้านบาท 
3) โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ วงเงิน 619.480 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. เนื่องจากปัจจุบันชาวนาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสําหรับใช้เพาะปลูก การผลิตข้าวของประเทศไทย 

มีประสิทธิภาพต่ํา ต้นทุนการผลิตสูงทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้ จึงได้มีการขยายการทํานาแบบแปลงใหญ่ 
เพื่อให้มีการลดต้นทุนการผลิตและผลิตข้าวให้ตรงกับความต้องการทั้งชนิดและปริมาณ รวมทั้งเช่ือมโยงตลาดรวมทั้งข้าว
อินทรีย์มีความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

2. กษ. ได้ประชุมหารือร่วมกับ สงป. ในเบื้องต้นแล้ว เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2560 มีข้อสรุปให้ปรับปรุงรายละเอียด 
การขอสนับสนุนงบประมาณทั้ง 3 โครงการ เช่น การจัดจ้างผู้จัดการแปลงของนาแปลงใหญ่ การชดเชยดอกเบี้ยสําหรับ
ผู้ประกอบการรับจ้าง เครื่องจักรกลการเกษตร การจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการให้บริการวินิจฉัย และปูองกันกําหนด  
จัดศัตรูข้าว รวมทั้งจัดทําคู่มือการใช้เงินอุดหนุน และให้หน่วยงานพิจารณาการปรับแผนการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณประจําปี 
2560 มาใช้ในโครงการด้วย ซึ่ง กษ. ได้ปรับปรุงรายละเอียดกิจกรรม และงบประมาณของทั้ง 3 โครงการแล้ว  
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กข.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มีการลดต้นทุนการผลิตและผลิตข้าวให้ตรงกับ
ความต้องการทั้งชนิดและปริมาณ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1. โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
1) หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการข้าว 
2) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรในพ้ืนท่ี 21 จังหวัด 2,000 กลุ่ม ๆ ละ 30 ครัวเรือน รวม 60,000 ครัวเรือน 

พื้นที่ 300,000 ไร่ 
3) ระยะเวลาด าเนินการ : มีนาคม – ตุลาคม 2560 
4) วิธีด าเนินการ : คัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงแหล่งผลิต และจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

คุณภาพดี มีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เองต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป โดยกรมการข้าวจะจําหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
ในราคาถูกกิโลกรัมละ 10 บาท รัฐสมทบค่าเมล็ดพันธุ์ กิโลกรัมละ 12 บาท (เมล็ดพันธุ์ราคารวมค่าขนส่งกิโลกรัมละ 22 บาท)  
ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรายละไม่เกิน 5 ไร่ๆ ละ 15 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 4,500 ตัน โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวไว้ใช้เอง ติดตามให้คําแนะนําการปลูก และประเมินผลโครงการ 

5) วงเงินงบประมาณ : วงเงิน 57.000 ล้านบาท ประกอบด้วย 
(1) ค่าสมทบจัดซื้อเมล็ดพันธ์ุ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ กข15 จํานวน 4,500 ตัน ราคารวมค่าขนส่ง

กิโลกรัมละ 12 บาท วงเงิน 54.000 ล้านบาท 
(2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน วงเงิน 3.000 ล้านบาท 

2. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่ หลักเกณฑ์ใหม่) 
1) หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการข้าว 
2) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพ้ืนท่ี 70 จังหวัด จํานวน 1,504,000 ราย พื้นที่ 19.38 ล้านไร่ 

ในป ี2564 
3) ระยะเวลาด าเนินการ : 5 ปี (ปี 2560 – 2564) 
4) วิธีด าเนินการ : จัดทําข้อมูลและคําแนะนําในการผลิต พัฒนาทีมผู้จัดการแปลงโดยสถาบันการศึกษา 

ภาคเอกชนที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ พัฒนาการผลิตข้าว โดยให้มีการวิเคราะห์และจัดทําแผนพัฒนาแปลง 
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร สนับสนุนการปรับระดับพื้นที่นา ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ  
ปุ๋ยชีวภาพและการบริหารจัดการศัตรูข้าว ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาการผลิตและการบริหารจัดการแปลง ส่งเสริมระบบ
ควบคุมภายใน GAP แบบกลุ่ม 

5) วงเงินงบประมาณ : วงเงิน 16,117.620 ล้านบาท ประกอบด้วย 
(1) งบลงทุน วงเงิน 1,378.250 ล้านบาท 
(2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน วงเงิน 14,739.370 ล้านบาท 

3. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 – 2564 
1) หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมการข้าว 
2) กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร 66,700 ราย พ้ืนท่ี 1 ล้านไร่ ในป ี2564 
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3) ระยะเวลาด าเนินการ : 5 ปี (ปี 2560-2564)  
4) วิธีด าเนินการ : รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรที่รวมกลุ่ม 5 คนขึ้นไป พื้นที่ไม่ต่ํากว่า 100 ไร่ สนับสนุน

เมล็ดพันธ์ุข้าว 15 กิโลกรัมต่อไร่ อุดหนุนเงินให้แก่เกษตรกรเพื่อชดเชยรายได้รายละไม่เกิน 15 ไร่ๆ ละ 9,000 บาท แบ่งจ่าย 
3 ปี ได้แก่ ปีที่ 1 จํานวน 2,000 บาท เมื่อผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อม ปีที่ 2 จํานวน 3,000 บาท 
เมื่อผ่านการรับรองเป็นระยะปรับเปลี่ยน และปีที่ 3 จํานวน 4,000 บาท เมื่อได้รับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ 
(Organic Thailand) รวมทั้งถา่ยทอดองค์ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดข้าวอินทรีย์ ตลอดจนการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์แบบกลุ่ม ตลอดจนเช่ือมโยงการตลาดกับโรงสีข้าวผู้แปรงรูป  
และผู้จําหน่ายข้าวอินทรีย์ 

5) วงเงินงบประมาณ : วงเงิน 9,696.522 ล้านบาท (1) เงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกร วงเงิน 9,000 ล้านบาท 
และ (2) ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน วงเงิน 696.522 ล้านบาท 

4. สรุปงบประมาณ 
โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 

งบกลาง งบปกติ รวมท้ังสิ้น 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  รวม ปี 61-64 

1. โครงการ
ส่ งเสริ ม
ก า ร ใ ช้
เมล็ดพันธุ์
ข้ าวหอม
ม ะ ลิ
คุณภาพดี 

57.000 - 
 

- - - - 57.000 

2. โครงการ
ส่ งเสริ ม
ร ะ บ บ
การเกษตร
แบบแปลง
ใหญ่  (นา
แปลงใหญ่
หลักเกณฑ์
ใหม่) 

411.025 1,107.270 2,123.333 4,163.547 8,312.445 15,706.595 16,117.62 
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3.โครงการ
ส่งเสริม
การผลติ
ข้าว
อินทรีย ์

619.480 1,580.880 3,114.896 2,701.574 1,679.692 9,077.052 9,626.522 

รวม 1,087.505 2,688.150 5,238.229 6,865.121 9,992.137 24,783.637 25,871.142 
 

มติ ครม. : อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่า
ของการดําเนินโครงการในปี 2560 แล้วนําเสนอสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนดําเนินการในปี
ต่อไป หากผลการดําเนินโครงการในปีแรกไม่เกิดผลสัมฤทธ์ิหรือไม่คุ้มค่า ให้พิจารณายกเลิกโครงการ ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของสํานักงบประมาณและความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110460 
 
เรื่อง : การปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ และผลการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ

ทดแทนตําแหน่งที่ลาออก 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ให้เพิ่มองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ โดยเพ่ิม ประธานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เป็นกรรมการ 

2. ให้ นายพรชัย พูลสุขสมบัติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ 
แทน นางอนุรัตน์ เทียมทัน ผู้ทรงคุณวุฒิเดิม ท่ีลาออก 
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ได้เห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2560 ดังนี ้

1.1 อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการของ กษ. จํานวน 11 คณะ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการนโยบายและพัฒนา
สับปะรดแห่งชาติด้วย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย) เป็นประธานกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 5 คน ประกอบด้วย 1) นางอนุรัตน์ เทียมทัน  2) นายนิรุติ  รูปเล็ก 3) นายพิบูลย์  สุกิจปาณีนิจ  
4) นางสาวณัฐภัทร ถวัลยโพธิ และ 5) นายศิริ ชมชาญ เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และมีกรรมการอื่นอีก 16 คน มีอํานาจหน้าที่หลักคือ กําหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาสับปะรด 
ของประเทศ สนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สับปะรด ติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สับปะรด และ
รายงานให้ ครม. รับทราบ 

1.2 กรณีส่วนราชการใดเห็นควรให้มีการปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการใด  
ให้นําเสนอ ครม. ต่อไป 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ ให้ ก า รดํ า เนิ น งานพัฒนาสั บปะรด เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. กษ. รายงานว่า นางอนุรัตน์ เทียมทัน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติที่ 
ครม. แต่งตั้ง (ตามข้อ 1.1) ได้ลาออกจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว เนื่องจากติดภารกิจด้านอื่น 

3. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ  ในการประชุมครั้ งที่  2/2559 เมื่อวันที่  
7 ธ.ค. 2559 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมองค์ประกอบในคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ และ  
ให้สมาคมผู้ผลิตอาหารสําเร็จรูปและสมาคมอุตสาหกรรมสับปะรดไทย รวมถึงภาคส่วนเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรด  
เสนอรายช่ือผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประธานกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ (พลอากาศเอก 
ประจิน จั่นตอง) ได้คัดเลือก นายพรชัย พูลสุขสมบัติ อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตสับปะรด สมาคมผู้ผลิตอาหาร
สําเร็จรูป เป็นผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้ที่ลาออก 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ กษ. เสนอ ท้ัง 2 ข้อ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110460 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นท่ีดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลบ้านนา ตําบลขุนกระทิง ตําบลตากแดด 

ตําบลทุ่งคา และตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ตําบลบ้านนา ตําบลขุนกระทิง ตําบลตากแดด ตําบลทุ่งคา และตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญเพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างคลองผันน้ําพร้อมอาคารประกอบ ตามโครงการ
ปูองกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. โดย กรมชลประทานมีแผนงานดําเนินการก่อสร้างคลองผันน้ําคลองชุมพรพร้อมอาคารประกอบ  

ตามโครงการปูองกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ในท้องที่ตําบลบ้านนา ตําบลขุนกระทิง ตําบลตากแดด 
ตําบลทุ่งคา และตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ตามแผนงานก่อสร้างในปี พ .ศ. 2558-2563 
งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 918,934,000 บาท ซึ่งโครงการนี้มีที่ดินอยู่ในเขตก่อสร้างประมาณ  
550 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 1,000 ไร่ กรมชลประทานได้ดําเนินการรับฟังความเห็นของประชาชนและเจรจาปรองดอง
ทําการตกลงซื้อขายกับเจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการจํานวน 61 แปลง เนื้อที่ประมาณ 124-0-86.3 ไร่  
คงมีเจ้าของที่ดินประมาณ 489 แปลง ไม่ยินยอมรับราคาตามที่คณะกรรมการจัดซื้อและกําหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน 
เพื่อการชลประทานกําหนด เนื่องจากท่ีดินที่อยู่ในเขตก่อสร้างส่วนใหญ่มีสภาพที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย
ทั้งแปลงซึ่งราคาค่าทดแทนที่ดินที่กําหนดไว้ไม่สามารถนําไปซื้อที่ดินทดแทนให้มีลักษณะไม่ด้อยไปกว่าเดิมได้  
จึงส่งผลให้การได้มาซึ่งท่ีดินเพื่อการก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้ แต่โดยที่กรมชลประทานมีความ
จําเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทําการสํารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยว กับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการก่อสร้างคลองผันน้ําพร้อมอาคารประกอบ ตามโครงการปูองกันและ
บรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ให้แล้วเสร็จ สมควรตาราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในท้องที่ตําบลบ้านนา 
ตําบลขุนกระทิง ตําบลตากแดด ตําบลทุ่งคา และตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร จึงได้ยกร่างพระราช

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างคลองผันน้ํา
พร้อมอาคารประกอบ ตามโครงการปูองกันและบรรเทาอุทกภัยเมือง
ชุมพร จังหวัดชุมพร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กฤษฎีกาเพื่อเสนอ ครม. 
2. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เห็นว่าในการดําเนินการตามโครงการ

ดังกล่าวควรนํากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน/ชุมชน ตั้งแต่ระยะเริ่มวางแผนดําเนินโครงการ เพื่อให้ประชาชน/
ชุมชนในพื้นที่โครงการได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขประเด็นข้อขัดแย้ง และนําไปสู่การสร้างความ
ยอมรับให้ดําเนินโครงการในพื้นที่ได้อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างคลองผันน้ําชุมพรพร้อมอาคาร
ประกอบฯ ที่มีเจ้าของที่ดินส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับราคาที่กําหนดให้ ดังนั้น เพื่อให้โครงการก่อสร้างคลองผันน้ําชุมพรพร้อม
อาคารประกอบสามารถดําเนินการได้โดยไม่มีข้อขัดแย้งกับภาครัฐ เห็นควรจัดทําโครงการให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  
ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

3. รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจาณาแล้วมีคําสั่งให้ 
กษ. รับร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยละเอียด  
ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเวนคืน เมื่อเทียบกับประโยชน์ท่ีจะได้รับแล้วมีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร จําทําให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นการอํานวยความสะดวกมากน้อยเพียงใด การดูแลประชนชนผู้ที่ได้รับผลกระทบมีอย่างไร 
เมื่อเปรียบเทียบกับการขุดลอกลําคลองเดิมคือหนองแช่ดานแล้วมีผลเสียอย่างไร การชดเชยให้แก่ประชาชนผู้ได้รับ
ผลกระทบมีความเหมาะสมแล้วอย่างไรอีกครั้งหนึ่ง แล้วจัดทํารายงานการวิเคราะห์ความจําเป็นการดําเนินการโครงการ
ในเรื่องนี้โดยละเอียด โดยให้รับความเห็นของ สศช. ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการด้วย ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป 

4. กษ. ได้ดําเนินการจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนจังหวัดชุมพรโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นท่ีลุ่มน้ําคลองชุมพรและคณะทํางานกระบวนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่
ลุ่มน้ําคลองชุมพร เพื่อกําหนดแนวทางในการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาคส่วน โดยได้แบ่งกิจกรรมการดําเนินงาน
ออกเป็นการจัดทําแบบสัมภาษณ์และการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น ซึ่งการใช้แบบสัมภาษณ์สอบถามสุ่มผู้ที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่น้ําท่วมจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมเพื่อร่วมในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ําคลองชุมพร
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในภาพรวม ผู้ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจมากเนื่องจากเห็นว่าเป็น 
การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากน้ําท่วมโดยมีมาตรการในการระบายน้ําไม่ให้เกิดน้ําท่วมขัง นอกจากนี้ได้จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นเพิ่มเติมอีก รวม 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการปูองกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร (คลองผันน้ําคลองชุมพร) โดยไม่มีข้อขัดแย้งกับ
ภาครัฐและเป็นไปตามความต้องการของชุมชน เนื่องจาก (1) สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองชุมพร  
(2) ไม่มีผลกระทบกับเขตพื้นที่แหล่งต้นน้ําหรือเขตพื้นที่ปุาสงวนและเขตอนุรักษ์ (3) เป็นแหล่งน้ําต้นทุนในการดําเนิน
กิจการประปาให้แก่ชุมชนเมือง (4) สร้างอาชีพเสริมจากการเลี้ยงปลาบริเวณพื้นที่ขุดลอกในเขตพื้นที่ ตําบลทุ่งคา  
ทั้งนี้ ในส่วนของราคาค่าทดแทนทรัพย์สินที่จะต้องเวนคืนนั้น ได้เสนอแนะให้กําหนดราคาเดียวกับการกําหนดราคา 
ค่าทดแทนทรัพย์สินและผลอาสินในการก่อสร้างทางหลวงชนบทสาย จ ของกรมทางหลวงชนบท และผู้ที่ถูกผลกระทบ  



9 

 

ในที่ดินทั้งแปลงพร้อมบ้านที่อยู่อาศัยควรให้การพิจารณาเพิ่มค่าชดเชยค่าทดแทนทรัพย์สิน จึงได้เสนอร่างพระราช
กฤษฎีกามาเพือ่ดําเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติอหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลบ้านนา 
ตําบลขุนกระทิง ตําบลตากแดด ตําบลทุ่งคา และตําบลบางหมาก อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110460 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่ดิน ในท้องที่ตําบลยางน้อย ตําบลแห่ใต้ ตําบลหัวขวาง และตําบลเลิงใต้ 

อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่ดิน ในท้องที่ตําบลยางน้อย 
ตําบลแห่ใต้ ตําบลหัวขวาง และตําบลเลิงใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน  
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดเขตที่ดินในท้องที่ตําบลยางน้อย ตําบลแห่ใต้ ตําบลหัวขวาง และตําบลเลิง ใต้ 
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีเจ้าของที่ดินในท้องที่ตําบลยางน้อย ตําบลแห่ใต้ ตําบลหัวขวาง และตําบลเลิงใต้ 

อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้ร้องขอให้ทางราชการดําเนินการจัดรูปที่ดินในที่ดินของตน ประกอบกับยังมีอีก
หลายพื้นที่ที่มิได้ประกาศกําหนดเขตท้องที่ที่จะสํารวจเป็นเขต โครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ซึ่งมาตรา 69 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558  
ได้บัญญัติ ให้บรรดาการดําเนินการใดเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน ซึ่ งได้กระทําไปแล้วในขั้นตอนใดในวันก่อน  
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การดําเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณี 
ที่มีปัญหาไม่อาจดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใด ให้การดําเนินการต่อไปในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการ
จัดรูปท่ีดินกลางกําหนด 

2. ดังนั้น คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายจึงได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 
10/2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้พื้นที่เขตสํารวจจัดรูปที่ดินตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ที่ยังไม่ได้กําหนดให้เป็น
เขตโครงการจัดรูปที่ดิน ให้ดําเนินการตราเป็นพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน  
ตามมาตรา 32 และประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดีต่อไป ตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถนําที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินในเขตสํารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูป

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการกําหนดเขตที่ดินในท้องที่ตําบลยางน้อย ตําบลแห่ใต้ 
ตําบลหัวขวาง และตําบลเลิงใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
ให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่ดินได้โดยมิต้องมีการถอนสภาพ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 34(1) แห่งราชบัญญัติดังกล่าว 
3. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้มีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 รับทราบและเห็นชอบให้ดําเนินการตรา

พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในพื้นที่เขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน และให้ประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกามาเพื่อดําเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นท่ีดิน ในท้องที่ตําบลยางน้อย ตําบลแห่ใต้ ตําบลหัวขวาง 
และตําบลเลิงใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตสํารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และ
ให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110460 
 
เรื่อง : การรายงานผลความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบการรายงานผลความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 
ด้านการผลิต สรุปได้ดังนี้ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60 ระยะเวลาโครงการ

ระหว่างเดือน เม.ย. 2559 – ม.ค. 2560 ใช้จ่ายงบประมาณไปจํานวน 204 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99  
ของงบประมาณที่ได้รับ แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ให้แก่เกษตรกรใน 21 จังหวัด จํานวน 7,857 ตัน 
เกษตรกร 71,727 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98 และร้อยละ 112 ของเปูาหมายโครงการ (8,000 ตัน และ 64,000 
ครัวเรือน) ตามลําดับ ผลการประเมินพบว่ามีผลลัพธ์ดังนี้ 

1.1 การผลิตข้าวของเกษตรกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเกษตรกรลดการใช้เมล็ดพันธ์ุลง แต่ได้ผลผลิตเฉลี่ย 
372 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย 5 กิโลกรัมต่อไร่ (ปีการผลิต 2558/59 เท่ากับ 367 กิโลกรัม
ต่อไร่) และได้ข้าวท่ีมีคุณภาพดีกว่ามากโดยร้อยละ 33 ของปริมาณผลผลิต นําไปจําหน่ายได้ราคาเฉลี่ย 10,700 บาท
ต่อตัน สูงกว่านอกโครงการซึ่งได้ราคาเฉลี่ย 9,242 บาทต่อตัน (ณ เดือน ธ.ค. 2559) 

1.2 เกษตรกรร้อยละ 95 ของผู้ร่วมโครงการ เก็บผลผลิตไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ใช้ในฤดูกาลถัดไป รวมประมาณ 
27,729 ตัน คิดเป็นมูลค่า 623.90 ล้านบาท โดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพสําหรับปลูกข้าวในฤดูกาล
ต่อไป 

1.3 โครงการก่อให้เกิดผลทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 278.17 ล้านบาท มาจากมูลค่าของผลผลิต 
ที่เพิ่มขึ้นจากก่อนมีโครงการ 23.98 ล้านบาท มาจากการลดการใช้เมล็ดพันธุ์ลง 54.96 ล้านบาท และจากส่วนเพิ่ม
ราคาเมล็ดพันธ์ุดี 124.78 ล้านบาท รวมทั้งส่วนเพ่ิมราคาข้าวคุณภาพดี 1,458 บาทต่อตัน มูลค่า 74.45 ล้านบาท 

1.4 เกษตรกรร้อยละ 69 มีความพึงพอใจต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับในระดับมาก โดยเห็นว่า คุณภาพดีมาก 
อัตราการงอกสูง ต้นข้าวเจริญเติบโต สม่ําเสมอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อทราบผลความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร  
ปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลุกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 ระยะเวลาโครงการระหว่าง
เดือน ส.ค. 2559 – เม.ย. 2560 ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว 13.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของงบประมาณ 
ที่ได้รับ ผลการติดตาม พบว่า 

2.1 เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 66,800 ราย พื้นที่ 323,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 111  
และร้อยละ 108 ของเปูาหมายโครงการ ชนิดพืชที่เกษตรกรแจ้งความประสงค์ที่จะปลูกมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ  
ถั่วเขียว ร้อยละ 79 ของพื้นที่โครงการ ถั่วเหลือง ร้อยละ 5 ข้าวโพดหวาน ร้อยละ 4 นอกจากนั้นเป็นพืชอื่นๆ เช่น 
ฟักทอง ฟักแฟง ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนขอถอนตัวจากการเข้าร่วมโครงการ 

2.2 เกษตรกรได้รับเงินสนับสนุนในโครงการ ประมาณช่วงเดือน มี.ค. 2560 (หลังจากการตรวจแปลงและ
ส่งเอกสารเข้าระบบแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.) ส่วนพืชที่เริ่มปลูกในโครงการที่เริ่มปลูกเดือน ธ.ค. 2559 ส่วนใหญ่ 
เก็บเกี่ยวได้ในเดือน มี.ค 2560 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และเกษตรกรพึงพอใจต่อโครงการ แต่เกษตรกรมีความกังวลเรื่องราคา 
เพราะปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดเดียวกันในพื้นที่มากข้ึน โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่ว 

3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60 ระยะเวลาโครงการ
ระหว่างเดือน พ.ย. 2559 – เม.ย. 2570 ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เดือน ธ.ค. 2559 – ธ.ค. 2564 ผลการติดตาม  
พบว่า กลุ่มผู้ลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
จํานวน 66 กลุ่ม ธ.ก.ส. จ่ายสินเช่ือแล้ว 53 กลุ่ม วงเงินสินเช่ือ 133.55 ล้านบาท ทั้งนี้ มีบางกลุ่มได้ชําระหนี้คืน  
ธ.ก.ส. หมดแล้ว (กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 31 พ.ค. 2559) 

4. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ระยะเวลาโครงการระหว่างเดือน พ.ย. 2559 – พ.ค. 2560 ใช้จ่ายงบประมาณ 
ไปแล้ว 97.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.44 ของงบประมาณที่ได้รับ ผลการติดตาม พบว่า เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 12,512 ราย พื้นที่ 195,309 ไร่ หรือร้อยละ 98 ของเปูาหมาย มีการไถเตรียมดินเพื่อปลูกแล้ว 10,559 ราย 
พื้นที่ 164,146 ไร่ ร้อยละ 84 ของพื้นที่เข้าร่วมโครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจาก ธ.ก.ส. แล้ว 68.62 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 70 ของงบประมาณการไถเตรียมดิน ทั้งนี้ ดําเนินการได้ใกล้เคียงกับเปูาหมายและได้รับการยอมรับจาก
เกษตรกร อย่างไรก็ตาม โครงการลงถึงพื้นที่ล่าช้าทําให้ความช้ืนในดินน้อยลง ซึ่งการปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง  
อาจเจริญเติบโตไม่เต็มที่ เมื่อไถกลบแล้วจะส่งผลต่อค่าธาตุอาหารในดินด้วย 

5. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระยะเวลาโครงการระหว่างเดือน ต.ค. 2559 – มิ.ย. 2560  
ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้ว 30.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของงบประมาณที่ได้รับ ผลการติดตามสรุปได้ดังนี้ 

5.1 เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 28,331 ราย พื้นที่ 268,492 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.42  
ของพื้นที่เปูาหมาย โดยดําเนินการใน 29 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 83 ของจังหวัดเปูาหมาย 35 จังหวัด ซึ่งบางจังหวัด
เกษตรกรจํานวนหนึ่งให้ความสนใจ เนื่องด้วยเข้าใจว่าภาครัฐจะสนับสนุนปัจจัยการผลิต แต่เมื่อทราบว่าเป็นการให้กู้เงิน
เพื่อมาลงทุนผลิตเกษตรกรจึงขอยกเลิกทั้งหมด ซึ่งคาดว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการน้อย เนื่องจากเกษตรกรไม่มั่นใจ 
เรื่องผลผลิตว่าจะเพียงพอสําหรับผ่อนชําระเงินกู้ได้หรือไม่ รวมทั้งยังไม่ต้องการเสี่ยง 
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5.2 การเปลี่ยนแปลงของราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการฯ คาดว่าเริ่มทยอย  
เก็บเกี่ยวได้ประมาณปลายเดือน มี.ค. 2560 ทั้งนี้ เกษตรกรบางรายที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว นําข้าวโพดเมล็ดไปขายยัง
ลานเทท่ัวไปที่ความช้ืนสูง 20 – 30% ได้ในราคาประมาณ กิโลกรัมละ 4.70 บาท อย่างไรก็ตาม สํานักเกษตรจังหวัด 
ในพื้นที่อยู่ระหว่างประสานภาคเอกชนท่ีร่วมโครงการเปิดจุดรับซื้อ ซึ่งหากเกษตรกรมีการจัดการคุณภาพผลผลิตหลังการ
เก็บเกี่ยวท่ีดี ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานตามความต้องการ การรับซื้อของภาคเอกชนก็จะเป็นไปตามเงื่อนไข โดยจะรับ
ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด ในราคาไม่ต่ํากว่ากิโลกรัมละ 8 บาท ความชื้นไม่เกิน 14.5% ณ หน้าโรงงานอาหารสัตว์
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของภาคเอกชนที่ เข้าร่วมโครงการ ลดทอนตามช้ันคุณภาพและระยะทาง  
อย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกร 

6. ปัญหาและอุปสรรค 
6.1 เกษตรกรมีความต้องการปลูกข้าวมากขึ้น เนื่องจากในช่วง 1 – 2 ปี ที่ผ่านมา ประสบปัญหาภัยแล้ง 

ปลูกข้าวไม่ได้ และมีแรงจูงใจจากโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 
2559/60 (ไร่ละ 1,000 บาท) ประกอบกับมีน้ําเพียงพอต่อการปลูกข้าว 

6.2 โครงการเกี่ยวกับการลดพื้นที่นามีหลายโครงการ แต่ละโครงการแย่งกลุ่มเปูาหมาย/เกษตรกรกันเอง 
รวมทั้งเกษตรกรเกิดความสับสนในการตัดสินใจเลือกเข้าร่วมโครงการ 

7. แนวทางแก้ไข 
7.1 มาตรการหรือโครงการที่จะจูงใจเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมโครงการควรสอดคล้องเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน หรือสนับสนุนนโยบายการบริหารจัดการข้าวของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวด้วย 
7.2 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ในปี 2560/61 ควรพิจารณาจัดทําแผนการผลิตล่วงหน้าให้แล้วเสร็จ

ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกข้าว โดยให้ชาวนาและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมมากขึ้น รวมทั้งกําหนดมาตรการในการควบคุมพื้นที่
เปูาหมายส่งเสริมการปลูกข้าวอย่างเข้มงวดหรือกําหนดให้แรงจูงใจในการลดพื้นที่ปลูกข้าว เช่น จ่ายเงินชดเชย  
และกรณีปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นสินค้าอื่น ควรสนับสนุนเพิ่มเติม แต่ไม่ใช่การกู้เงิน เพราะการปรับเปลี่ยนการผลิตมีความ
เสี่ยงอยู่แล้ว 

7.3 ปรับปรุงโครงการโดยผ่อนปรนเง่ือนไข/หลักเกณฑ์ให้ชาวนาสามารถเข้าร่วมโครงการและเข้าแหล่ง
เงินทุนได้ง่าย รวมทั้งจัดทําข้อเสนอโครงการและสร้างการรับรู้แก่ชาวนาให้เร็วข้ึน 

7.4 จัดทําคู่มือโครงการและจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องระดับกรมและระดับจังหวัดให้มีความเข้าใจ 
รวมทั้งขอความร่วมมือให้ ธ.ก.ส. ปรับปรุงเง่ือนไขการสนับสนุนสินเช่ือ โดยขอให้ผ่อนปรนเง่ือนไขให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ และประชาสัมพันธ์โครงการเชิงรุกมากข้ึน 

7.5 การกํากับและตรวจสอบโครงการที่ได้รับอนุมัติเพื่อมิให้มีการรั่วไหล หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  
ในระดับพื้นท่ีได้ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรจากระบบออนไลน์ทะเบียนเกษตรกรของ กสก. โดยใช้เลขท่ีบัตร
ประจําตัวประชาชน และตรวจสอบความซ้ําซ้อนการเข้าร่วมโครงการอื่นๆ หากพบความซ้ําซ้อนจะให้เกษตรกรแจ้ง  



15 

 

ขอยกเลิก และจัดส่งรายช่ือให้หน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ โครงการที่ต้องเบิกจ่ายเงินจาก ธ .ก.ส. โดยตรง ธ.ก.ส. สาขา 
ในพื้นที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ และจัดส่งข้อมูลให้  ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีโปรแกรมตรวจสอบ 
คัดกรองความซ้ําซ้อนได้แน่ชัดอย่างไรก็ตาม จะเกิดปัญหาบ้างในกรณีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการร่วมแล้ว  
ขอยกเลิกเพื่อไปสมัครเข้าร่วมโครงการอื่นทําให้ต้องปรับแผนปฏิบัติงาน 

มติ ครม. : 1. รับทราบตามที่ กษ. เสนอ 
2. ให้ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานความคืบหน้าของมาตรการด้านการเกษตรต่างๆ ที่สําคัญ รวมทั้งที่

รายงานในคราวนี้ โดยแสดงให้เห็นถึงผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมของแต่ละโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110460 
 
เรื่อง : รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลดต้นทุน

สมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559-2562 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและ
อุปกรณ์การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559-2562  

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงาน 

1.1 การจัดประชุมเพ่ือหารือแนวทางการด าเนินโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร
และอุปกรณ์การตลาดเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2559 ร่วมกับ สศช. มท. พณ. กสก. กข. สศก. และ ธ.ก.ส. 
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้ กสส. จัดทําแผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและ
อุปกรณ์การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ปี พ.ศ. 2559-2562 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเปูาหมายของโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรลทางการเกษตร
และอุปกรณ์การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ปี พ.ศ. 2559-2562 ประกอบด้วย สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน 

2) การก าหนดประเภทเครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์การตลาด สําหรับการผลิตข้าวนาน้ําและ
ข้าวนาแห้ง เช่น รถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องหยอดเมล็ด เครื่องพ่นปุ๋ย รถเกี่ยวข้าว และลานตากข้าว และสําหรับการผลิต
ข้าวโพดเลี้ยง เช่น รถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องมือต่อพวงต่าง ๆ เครื่องหยอดเมล็ด เครื่องพ่นสาร เครื่องปลิดฝักข้าวโพด  
เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด และรถบรรทุก 10 ล้อ ขนาด 20 ตัน 

3) เงื่อนไขในการด าเนินโครงการ เช่น (1) สหกรณ์ ภาคเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  
ต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบในการยื่นขอกู้เงินตามโครงการฯ เช่น โครงการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษตรที่จะใช้เงินกู้ภายใน
ขอบวัตถุประสงค์ของโครงการ รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการเห็นชอบให้เข้าร่วมโครงการฯ แผนธุรกิจประมาณ
การกระแสเงินสด รายงานกิจการ (2) โครงการของผู้ขอกู้ผ่านการพิจารณาเสนอความเห็นและผ่านการรับรองให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือจากสหกรณ์จังหวัดหรือเกษตรจังหวัด. 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 - 
2562 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4) แผนปฏิบัติงาน จัดทําแผนปฏิบัติงานปี 2559-2562 
1.2 ผลการด าเนินงานการให้บริการโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์

การตลาดเพ่ือลดต้นทุนสมาชิก ฤดูกาลเก็บเกี่ยวปีการผลิต 2559/60 สหกรณ์ผู้ปลูกข้าวได้ให้บริการเกี่ยวนวดข้าว 
แก่สมาชิก และเกษตรกรทั่วไป จํานวน 1,857 ราย พ้ืนท่ี 21,059 ไร่ และสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ให้บริการเครื่อง
สีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จํานวน 5,182 ราย ปริมาณ 23,166 ตัน 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
2.1 ผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกออกพร้อมกันในฤดูกาลเก็บเกี่ยวส่งผลให้การให้บริการเครื่องจักรกลทางการ

เกษตรโดยเฉพาะการให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าวและเครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อความต้องการ  
ของเกษตรกรสมาชิก 

2.2. สถาบันเกษตรสนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาด
เพื่อลดต้นทุนสมาชิกน้อย เนื่องจากสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี 
ในขณะที่การสนับสนุนสินเช่ือโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาการ เกษตรแบบแปลงใหญ่สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการจ่ายดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 0.01 ต่อป ี

3. แนวทางแก้ปัญหา 
3.1 แนะนําให้สถาบันเกษตรกรวางแผนการบริหารจัดการเครื่องจักกลการเกษตร โดยประสานงานเช่ือมโยงกับ

ภาคเอกชนและสมาคมรถเกี่ยวนวดข้าวเพื่อให้บริการได้ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรสมาชิก 
3.2 เร่งรัดและส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

เพื่อรวมตัวจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้ครอบคลุมความต้องการของเกษตรกรสมาชิกแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง 
กลางทาง และปลายทาง รวมทั้งให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
ซึ่งสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะรับภาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อป ี

มติ ครม. : 1. รับทราบตามที่ กษ. เสนอ 
2. ให้ประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานและความคืบหน้าของมาตรการด้านการเกษตรต่างๆ ที่สําคัญ รวมทั้งที่

รายงานในคราวนี้ โดยแสดงให้เห็นถึงผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมของแต่ละโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110460 
 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และแนวโน้มเดือนมีนาคม 2560 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และแนวโน้มเดือน
มีนาคม 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรในเดือน ก.พ. 2560 อยู่ที่ระดับ 190.57 เพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.พ. 2559  

ร้อยละ 21.91 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 12.72 โดยสินค้าสําคัญที่มีราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้ํามัน และกุ้งขาวแวนนาไม และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 8.16 โดยสินค้าท่ีมีการผลิตเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ ปาล์มน้ํามัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกุ้งขาวแวนนาไม 

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของเดือน ก.พ. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า  
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.72 สินค้าที่ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ํามัน  
และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันสําปะหลัง เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา  
ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 0.39 โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ สับปะรดโรงงาน หอมแดง สินค้าที่ราคาปรับตัว
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตรในเดือน ก.พ. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันที่ผ่านมา 
ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 8.16 สินค้าสําคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ํามัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาว
แวนนาไม สินค้าสําคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตลดลง 
ร้อยละ 0.72 สินค้าสําคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ไข่ไก่ และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าสําคัญที่ 
ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ํามัน มันสําปะหลัง และไก่เนื้อ 

แนวโน้มเดือน มี.ค. 2560 เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2559 สินค้าสําคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา  
อ้อยโรงงาน กุ้งขาวแวนนาไม และปาล์มน้ํามัน ดัชนีผลผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือน มี.ค. 2559 สินค้าสําคัญ
ที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร หอมแดง และกุ้งขาวแวนนาไม 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลิต
สินค้าเกษตร ทําให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110460 
 
เรื่อง : องค์กรร่วมไทย – มาเลเซียขอเสนอการให้คํารับรองการมีผลบังคับใช้ต่อไปของบันทึกความเข้าใจราชอาณาจักร

ไทยและมาเลเซีย เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วมเพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรระหว่างในพื้นดินใต้ทะเล  
ในบริเวณที่กําหนดของไหล่ทวีปของประเทศท้ังสองในอ่าวไทย (MOU 1979) ตามข้อ 6 (2) 

 
สารัตถะ : พน. เสนอ ครม. พิจารณารับทราบการยืนยันการมีผลบังคับใช้ต่อไปของบันทึกความเข้าใจระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย ฉบับลงนามวันที่ 21 ก.พ. 2522 (1979) ที่เชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรร่วม
เพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนดินใต้ทะเลในบริเวณที่กําหนดของไหล่ทวีปของประเทศทั้งสองในอ่าวไทย (MOU 
1917) ตามข้อ 6 (2) ของ MOU 1979 นั้น และองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย ก็จะยังมีผลต่อไป ตราบเท่าที่รัฐบาลไทย
และรัฐบาลมาเลเซียยังไม่สามารถหาข้อยุติในการก าหนดเขตไหล่ทวีประหว่างกันได้ ตามข้อ 6 (2) ประกอบข้อ 3 (1) 
ของ MOU 1979 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2522 อนุมัติการเจรจาเพื่อทําความตกลงกับฝุายมาเลเซียเกี่ยวกับเรื่องการแบ่ง

เขตไหล่ทวีป ระหว่างไทย – มาเลเซีย ที่จังหวัดเชียงใหม่ และร่างบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการสํารวจและแสวง
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตร่วมกันในพื้นดินใต้ทะเลของไหล่ทวีปในเขตพื้นที่ที่ทั้งสองประกาศต่างอ้างสิทธิ
เหลื่อมล้ํากัน ตามที่ กต. เสนอ 

2. พน. รายงานว่า รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียได้ลงนามใน MOU 1979 ซึ่งต่อมาได้มีการแลกเปลี่ยน
สัตยาบันสาร MOU 1979 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อวันท่ี 24 ต.ค. 2522 อันมีผลให้ MOU 1979 มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 
50 ปี (ครบอายุ 50 ปี ในวันท่ี 23 ต.ค. 2572) 

3. MOU 1979 มีสาระส าคัญสรุปดังนี้ 
3.1 ข้อ 3 (1) กําหนดให้จัดตั้งองค์กรร่วมซึ่งจะมีช่ือว่า องค์กรร่วมมาเลเซีย – ไทย (Malaysia – Thailand 

Joint Authority : MTJA) เพื่อวัตถุประสงค์ในการสํารวจและแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนดินใต้ทะเล
และใต้ดินที่ไม่มีชีวิตในบริเวณเหลื่อมล้ํากัน ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (Joint Development Area : JDA)  

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

เพื่อแสวงประโยชน์จากทรัพยากรระหว่างในพื้นดินใต้ทะเล 
ในบริเวณที่กําหนดของไหล่ทวีปของประเทศท้ังสองในอ่าวไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เป็นเวลาห้าสิบปีนับจากวันที่บันทึกฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 
3.2 ข้อ 3 (2) กําหนดให้ MTJA จะรวมสิทธิและความรับผิดชอบแทนคู่ภาคีทั้งสองในการสํารวจและแสวง

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี JDA เพื่อการพัฒนา การควบคุมและการบริการ พ้ืนท่ีพัฒนาร่วมกันด้วย 
3.3 ข้อ 4 กําหนดให้ MTJA จะใช้อํานาจทั้งปวงแทนคู่ภาคีเท่าท่ีจําเป็นสําหรับการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ

สํารวจและการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตในพื้นดินใต้ทะเลและใต้ดินในพื้นที่ JDA 
3.4 ข้อ 5 กําหนดให้ค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นและผลประโยชน์ที่ MTJA ได้รับจากกิจกรรมที่ดําเนินไปใน

พื้นที ่JDA คู่ภาคีจะร่วมรับผิดชอบและแบ่งปันโดยเท่าเทียมกัน 
3.5 ข้อ 6 (1) กําหนดให้ถ้าภาคีทั้งสองสามารถหาข้อยุติสําหรับปัญหาการแบ่งเขตไหล่ทวีปได้ก่อน

กําหนดเวลาห้าสิบปีดังกล่าวให้เลิก MTJA และบรรดาทรัพย์สินที่ได้จัดการและความรับผิดชอบต่างๆ ที่ MTJA ก่อขึ้น  
ให้คู่ภาคีรับผิดชอบเท่าๆ กัน อย่างไรก็ดีถ้าคู่ภาคีทั้งสองตกลงก็อาจพิจารณาทําข้อตกลงใหม่ได้ 

3.6 ข้อ 6 (2) กําหนดให้ถ้าไม่สามารถหาข้อยุติอันเป็นที่พอใจสําหรับปัญหาการแบ่งเขตไหล่ทวีปได้ภายใน
ระยะเวลาห้าสิบปีดังกล่าว ให้ใช้ข้อตกลงที่มีอยู่ต่อไปหลังจากท่ีพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว 

ดังนั้น เมื่อ MOU 1979 มีผลบังคับใช้ครบ 50 ปี แล้ว MOU 1979 ก็จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป  
ตามข้อ 6 (2) ของ MOU 1979 และองค์กรร่วมฯ ก็จะยังมีผลต่อไปตราบเท่าที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลมาเลเซียยังไม่
สามารถหาข้อยุติในการกําหนดเขตไหล่ทวีประหว่างกันได้ ตามเข้า 6 (2) ประกอบข้อ 3 (1) ของ MOU 1979 

4. ในการประชุมคณะกรรมการองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 115 เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2559 ที่ประชุม
มอบหมายให้ MTJA เสนอเรื่องต่อรัฐบาลทั้งสองเพื่อยืนยันการมีผลบังคับใช้ต่อไปของ MOU 1979 หลังสิ้นสุดระยะเวลา 
50 ปี ท้ังนี้ รัฐบาลมาเลเซียได้ให้การยืนยันการมีผลบังคับใช้ต่อไปของ MOU 1979 แล้ว 

5. ปัจจุบัน MTJA มีสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contracts, PSC) ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ร่วมไทย – มาเลเซีย ให้สิทธิในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนท่ี JDA กับกลุ่มผู้ได้รับสัญญา จํานวน 3 สัญญา (โดย
สัญญาดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสองฝุายแล้ว) ดังนี ้

5.1 แปลง A-18 กลุ่มผู้ได้รับสัญญาคือ บริษัท PC JDA Limited. บริษัท Hess Oil Company Of 
Thailand Ltd. Co., และบริษัท Hess Oil Company of Thailand (JDA) Limited (บริษัทร่วมกันจัดตั้งบริษัท 
Carigali Hess ขึ้นมาเป็นบริษัทผู้ดําเนินงาน) ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2537 ระยะเวลา 35 ปี (21 เม.ย. 
2537 – 20 เม.ย. 2572) 

5.2 แปลง B-17 และ C-19 กลุ่มผู้ได้รับสัญญาคือ บริษัท PC JDA Limited. และบริษัท PTTEP 
International Limited (บริษัทร่วมกันจัดตั้งบริษัท Carigali – PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. (CPOC) 
ขึ้นมาเป็นบริษัทผู้ดําเนินงาน) ลงนามสัญญาเมื่อวันท่ี 21 เม.ย. 2537 ระยะเวลา 35 ปี (21 เม.ย. 2537 – 20 เม.ย. 
2572) 
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5.3 แปลง B-17-01 กลุ่มผู้ได้รับสัญญาเป็นกลุ่มเดียวกับข้อ 3.4.2 ลงนามสัญญาเมื่อ 30 ก.ย. 2547 
ระยะเวลา 35 ปี (30 ก.ย. 2547 – 29 ก.ย. 2582)  

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสัญญาตามข้อ 3.4.3 มีระยะเวลาการสิ้นสุดเกินกว่าการสิ้นระยะเวลา 50 ปี
แรกของ MOU 1979 ประกอบกับในพื้นที่ JDA ยังคงเหลือพื้นที่ว่าง (จากการคืนพื้นที่ของผู้ได้รับสัญญาเดิม) ที่ไม่มีผู้ใด
ถือครองและยังมีศักยภาพในการพัฒนาปิโตรเลียม MTJA จึงเห็นควรเปิดให้มีการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ว่าง
ดังกล่าวด้วย เพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและแสวงประโยชน์จากทรัพยากรให้กับทั้งสองประเทศต่อไป ทั้งนี้  
ผู้ลงทุนรายเดิมหรือรายใหม่ที่จะเข้ามาลงทุนต้องการความมั่นใจในการรับรองยืนยันจากรัฐบาลทั้งสองฝุายเกี่ ยวกับ
ระยะเวลาผลการบังคับใช้ MOU 1979 เพื่อประกอบแผนงานลงทุนเชิงพาณิชย์ในระยะยาว 

6. จากการประเมินศักยภาพปิโตรเลียมในพ้ืนท่ี JDA ของ MTJA พบว่าปลายปี 2572 ในพื้นที่ JDA น่าจะยังคง
มีปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติที่สามารถพัฒนาได้อีกไม่น้อยกว่า 5.4 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต (ประมาณ 4.2 ล้านล้าน
ลูกบาศก์ฟุต อยู่ในแหล่งปิโตรเลียมที่มีผู้ได้รับสัญญา 3 สัญญาถือครองอยู่ในปัจจุบัน และอีก 1.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต 
จะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีผู้ถือครอง) ซึ่งปริมาณสํารองก๊าซดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างและทําให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงาน
ให้กับประเทศไทยและประเทศมาเลเซียต่อไปอีกได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี 

นอกจากนี้ พน. ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันก๊าซจากพื้นที่ JDA ผลิตส่งเข้าไทยกว่า 530 – 550 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นมากกว่าร้อยละ 10 ของความต้องการใช้ก๊าซของไทย อีกทั้งมีความสําคัญต่อการผลิตและ
จัดหาไฟฟูาในภาคใต้ของไทยอย่างยิ่ง เพราะโรงไฟฟูาจะนะทั้ง 2 โรง มีกําลังผลิตไฟฟูารวม 1,476 เมกะวัตต์ ซึ่งใช้ก๊าซ
จากพ้ืนท่ี JDA เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟูาประมาณ 270 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน จึงมีความสําคัญต่อความมั่นคงด้าน
ไฟฟูาของภาคใต้ หากภายหลังปี 2572 การผลิตก๊าซหายไปจะกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานของไทยและอาจต้อง
นําเข้าก๊าซจากต่างประเทศในจํานวนและราคาที่สูงข้ึนด้วย นอกจากนี้ก๊าซที่ผลิตจากพื้นท่ี JDA นี้ อีกส่วนหนึ่ง (ประมาณ 
280 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) จะถูกส่งไปขึ้นที่จังหวัดระยองเพื่อใช้ผลิตไฟฟูาในภาคกลางสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องอีกด้วย 

มติ ครม. : 1. รับทราบการยืนยันการมีผลบังคับใช้ต่อไปของบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยและมาเลเซีย 
ฉบับลงนามวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ตามที่ พน. เสนอ 

2. มอบหมายให้ กต. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ พน. ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ สศช. 
เกี่ยวกับการเร่งกําหนดแนวทางการหาข้อยุติในการกําหนดเขตไหล่ทวีประหว่างกันไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110460 
 
เรื่อง : ผลการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 และขอขยาย

ระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว 
 
สารัตถะ : พณ. ในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบความคืบหน้าผลการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวช่วง
ผลผลิตออกสู่ตลาด (ตามข้อ 2.1) 

2. พิจารณาขยายระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ตามที่ ธ.ก.ส. เสนอ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 28 ก.พ. 2560 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 
2560 ยกเว้นภาคใต้สิ้นสุดวันท่ี 31 ก.ค. 2560 (ตามข้อ 2.2) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. พณ. รายงานว่า ธ.ก.ส. มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและ

บริหารจัดการข้าว (ตามหนังสือ ธ.ก.ส. ด่วนท่ีสุด ที่ ฝนร/5235 ลงวันท่ี 14 ม.ีค. 2560) ดังนี ้
1.1 รายงานผลการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560 

รายการ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ คงเหลือ 
เกษตรกร (ราย) 
จํานวนเงิน (ล้านบาท) 

3,985,350 
40,151.08 

2,470,357 
21,996.73 

61.98 
54.78 

1,514,993 
18,154.35 

1.2 เนื่องจากการดําเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้แก่เกษตรกร ธ.ก.ส. ต้องตรวจสอบความ
ซ้ําซ้อนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ส่งผลให้ผลผลิตข้าวเสียหายไม่ได้เก็บเกี่ยวและ
เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว ซึ่ง ธ.ก.ส. จะต้องนําข้อมูลพื้นที่ประกาศภัยจากกรมปูองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและข้อมูลสํารวจความเสียหาย และการจ่ายเงินช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการเกษตรมาใช้ในการตรวจสอบ
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนและไม่เป็นภาระงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อมูล
ให้ ธ.ก.ส. แล้ว สําหรับข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลอยู่ระหว่าง  

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

เพื่อให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) 
ติดตามและตรวจสอบการดําเนินโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือก
นาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ทั้งในเรื่องปริมาณ
ข้าวเปลือก และการจ่ายเงินสินเชื่อและเงินช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การรวบรวมของกรมส่งเสริมการเกษตร ธ.ก.ส. พิจารณาแล้วเห็นว่ายังมีเกษตรกรที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือค่าเก็บ
เกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวอีกจ านวนประมาณ 1.514 ล้านราย เพ่ือให้ความช่วยเหลือและบรรเทาภาระต้นทุน
แก่เกษตรกรอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรขยายระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุง
คุณภาพข้าวจากเดิมวันที่ 28 ก.พ. 2560 เป็นภายในวันที่ 31 พ.ค. 2560 

2. ในการประชุม นบข. ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 22 มี.ค. 2560 มีมติ ดังนี ้
2.1 รับทราบความคืบหน้าผลการดําเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต 2559/60 และรักษา

เสถียรภาพราคาข้าวช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด ดังนี้ 
2.1.1 ณ เดือน มี.ค. 2560 สามารถดึงอุปทานออกจากตลาด ประมาณ 6,693,704.75 ตัน  

จากเปูาหมาย 13.50 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 49.58 

โครงการ 
ปริมาณข้าวที่ดึงออก 

จากตลาด (ต้นข้าวเปลือก) 
มูลค่าสินเชื่อ 
(ล้านบาท) 

1. โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้าง
มูลค่า เ พ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 
2559/60 

1,289,981.73 
(คิดเป็นร้อยละ 51.60  

ของเปูาหมาย) 

9,064.53 
(สหกรณ์การเกษตรและกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน) 
2. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก  
ปีการผลิต 2559/60 

1,572,543.65 
(คิดเป็นร้อยละ 52.42  

ของเปูาหมาย) 

14,422.67 
(เกษตรกร 262,026 ราย) 

3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้า
ข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2559/60 

3,773,856.82 
(คิดเป็นร้อยละ 47.17  

ของเปูาหมาย) 
- 

4. โครงการจัดหาตลาดนัดข้าวเปลือก 
(42 จังหวัด 99 ครั้ง) 

57,322.55 - 

รวม 6,693,704.75 
(คิดเป็นร้อยละ 49.58 ของ

เปูาหมาย) 

 

2.1.2 สําหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว  ได้โอนเงินเข้าบัญชี
เกษตรกรแล้ว 2,470,357 ราย มูลค่า 21,996.73 ล้านบาท 

2.2 เห็นชอบให้ฝุายเลขานุการฯ นําเสนอ ครม. พิจารณาขยายระยะเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว
และปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ตามที่ ธ.ก.ส. เสนอ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 
28 ก.พ. 2560 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. 2560 ยกเว้นภาคใต้สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค. 2560 เนื่องจาก ธ.ก.ส.  
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ต้องตรวจสอบข้อมูลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนและไม่เป็นภาระ
งบประมาณแผ่นดิน 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่ พณ. เสนอ สําหรับงบประมาณในการดําเนินโครงการให้เป็นไปตามความเห็น
ของ สงป. ทั้งนี้ ให้ กษ. พณ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ กค. และ สศช. ไปพิจารณาดําเนินการในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110460 
 
เรื่อง : ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐ

สิงคโปร์และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทย  
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบการจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวน
พฤกษศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร   
หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขถ้อยคําในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับ
ผลประโยชน์ของไทย ขอให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ทส. พิจารณาดําเนินการต่อไป 

2. ให้ความเห็นชอบให้ผู้อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ทส. (องค์การสวนพฤกษศาสตร์) รายงานว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์มีความประสงค์จะริเริ่มความร่วมมือทวิภาคี

ด้านนิเวศวิทยาความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนกับประเทศไทยทั้งสองฝุายจึงได้
ร่วมกันยกร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ 
แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทย 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้หารือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับบริบท 
การดําเนินงานของหน่วยงานด้วยแล้ว 

2. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการปกปูองสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานบุคลากรและการฝึกอบรมร่วมกัน ซึ่งการดําเนินการ 
ในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนขั้นตอน และ

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

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสวนพฤกษศาสตร์
แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และองค์การสวนพฤกษศาสตร์แห่งราชอาณาจักร
ไทย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่ช่วยสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ต่อไปในอนาคต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศ รวมถึงกฎ ระเบียบ  
หรือข้อตกลงภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะการดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 โดยสามารถสรุปสาระสําคัญ
ของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ได้ดังนี้ 

มาตรา 1 หน่วยงานทั้งสองเห็นชอบในการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนตามความสนใจของแต่ละฝุาย 
ประกอบด้วย 

(1) การแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านวิชาการ วิจัย และอื่นๆ 
(2) การพัฒนาบุคลากรร่วมกันโดยการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ 
(3) ความร่วมมือด้านการค้นคว้าวิจัยที่หน่วยงานท้ังสองสนใจร่วมกัน 
(4) การจัดประชุมและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน 
(5) การดําเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมืออ่ืนใด ภายใต้การเจรจาตกลงเป็นรายกรณี 

มาตรา 2 การดําเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ นี้ จะต้องมีการเจรจาตกลง  
เป็นรายกรณี โดยหน่วยงานทั้งสองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง 

มาตรา 3 การด าเนินกิจกรรมใดภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ น้ี หรือกิจกรรมอันอาจเกิดขึ้นภายใต้บันทึก
ความเข้าใจฯ น้ี ไม่ก่อให้เกิดข้อผูกพันด้านกฎหมายแก่ทั้งสองฝ่าย 

มาตรา 4 ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการหรือการตีความของบทบัญญัติตาม
บันทึกความเข้าใจฯ นี้ จะได้รับการแก้ไขผ่านการปรึกษาหารือและการเจรจาระหว่างภาคี บนพื้นฐานของความเคารพซึ่ง
กันและกัน โดยไม่พาดพิงถึงบุคคลที่สาม ศาลระหว่างประเทศ หรือองค์กรอื่นใด 

มาตรา 5 บันทึกความเข้าใจฯ น้ี มีก าหนดระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ลงนาม ทั้งนี้ หน่วยงานทั้งสอง 
อาจพิจารณาและตกลงให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเหมาะสมได้ โดยให้จัดทําเป็น
บันทึกข้อตกลงแนบท้าย และหากฝุายใดฝุายหนึ่งประสงค์จะยุติความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงนี้ก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าวก็สามารถกระทําได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝุายหนึ่งทราบล่วงหน้า 

3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้พิจารณาและให้ข้อคิดเห็น ดังน้ี 
3.1 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส. พิจารณาไม่มีข้อแก้ไขต่อ 

ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า การแลกเปลี่ยนทรัพยากรชีวภาพ ต้องพิจารณาดําเนินการ
ตามระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ .ศ. 2554 ซึ่งระเบียบฯ  
ได้กําหนดถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรม  
และเท่าเทียม เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
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3.2 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นด้วยในภาพรวมของร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ดังกล่าว แต่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.2.1 ประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 กรณีมีการ
ดําเนินงานวิจัยร่วมกันต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 และมาตรา 53 และข้อตกลงเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากรณี 
มีการวิจัยร่วมกันตามมาตรา 52 

3.2.2 การให้ความร่วมมือทางด้านวิชาการ และวัสดุต่างๆ มีอยู่ 2 เง่ือนไข วัสดุที่ทําแห้งหรือไม่มี
ศักยภาพในทางแพร่ขยายพันธ์ สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างกันได้โดยอัตโนมัติเพื่อองค์ความรู้ทางวิชาการ แต่ถ้าเป็นวัสดุ
ที่สามารถแพร่ขยายสืบทอดสายพันธ์ได้ต้องดําเนินการภายใต้เง่ือนไขของประเทศเจ้าของช้ินวัสดุนั้นๆ ซึ่งประเทศไทย  
มีกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542 กฎหมายปุาไม้ กฎหมายพันธุ์พืชควบคุม ฯลฯ ซึ่งกําหนดวิธีการเข้าถึง
และเก็บหาวัสดุทางชีวภาพอย่างรัดกุมแล้ว หากจะทําการแลกเปลี่ยนจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องดังกล่าว 

3.2.3 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 8 (1) กําหนดให้บุคคลใด
ประสงค์จะนําเข้าหรือนําผ่านสิ่งต้องห้ามต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยให้ปฏิบัติตามประกาศกรม
วิชาการเกษตรเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการนําเข้าหรือนําผ่านซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งกํากัด และสิ่งไม่ต้องห้ าม  
พ.ศ. 2551 หมวด 1 การนําเข้าสิ่งต้องห้ามเพื่อการทดลองหรือวิจัย 

3.3 ส านักงานอัยการสูงสุดเห็นว่า ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว เป็นเพียงกรอบความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการ ดังนั้น ในการดําเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะต้องมี การ
เจรจาตกลงเป็นรายกรณี และในกรณีที่จะต้องมีการดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนใดๆ ภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ  
ในโอกาสต่อไป จะต้องมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงควรพิจารณาความจําเป็นในการจัดทําสัญญาเพื่อประโยชน์ในการกําหนดสิทธิ และหน้าที่ ระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวกับ
โครงการแลกเปลี่ยนภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เช่น ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและการรักษาความลับ หรือไม่ด้วย 

3.4 กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณาแล้วมีข้อคิดเห็น ดังนี้  
3.4.1 ไม่มีข้อขัดข้องในสารัตถะและถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ซึ่งตามมาตรา 3 ของร่าง

บันทึกความเข้าใจฯ ระบุว่า บันทึกความเข้าใจฯ ไม่ก่อให้เกิดสิทธิบังคับทางกฎหมายใดๆ หรือก่อให้เกิดพันธกรณีที่ผูกพัน
หน่วยงานทั้งสองแห่ง ดังนั้น ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 

3.4.2 ครม. มีมติเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2558 (เรื่อง การทําหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถดําเนินการ
ได้ตามอํานาจหน้าที่โดยไม่ต้องเสนอ ครม.) เห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นกรณีการจัดทําความตกลงที่หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าท่ีโดยไม่ต้องนําเรื่องเสนอต่อ ครม. ซึ่งต้องเป็นความตกลงที่เข้าเง่ือนไข
ครบทั้ง 7 ประการ โดยเง่ือนไขประการที่หนึ่งที่กําหนดไว้ คือ ทําขึ้นตามอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่ข องส่วนราชการ 
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ในระดับกรม แต่เน่ืองจากองค์การสวนพฤกษศาสตร์มิได้เป็นส่วนราชการระดับกรม จึงไม่เข้าข่ายตามมติ ครม . 
ดังกล่าว ดังน้ัน การจัดท าบันทึกความเข้าใจฯ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงควรเสนอต่อ ครม. ตามนัยมาตรา 4 
(7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม ครม. พ.ศ. 2548 ทั้งนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
อาจพิจารณาด้วยว่าการจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจฯ อยู่ในกรอบอํานาจหน้าที่และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ ทส. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง 
สวนพฤกษศาสตร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์แห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม . ได้ให้ความเห็นชอบไว้  
ให้ ทส. ดําเนินการได้ โดยให้นําเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110460 
 
เรื่อง : การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งท่ี 4 
 
สารัตถะ : กก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World 
Forum on Gastronomy Tourism ครั้งท่ี 4 ในปี พ.ศ. 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ในระหว่างการประชุมคณะมนตรีบริหารขององค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 103 (103rd UNWTO Executive 

Council) ณ เมืองมาลากา ราชอาณาจักรสเปน โดยนางรัตติกุล จันทร์สุริยา เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมาดริด ได้หารือกับ 
1) นาย Carlos Vogeler ตําแหน่ง Director – Executive Secretary of Member Relations เกี่ยวกับความเป็นไปได้
ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ในปี พ.ศ. 2561 ถ้าหาก
ประเทศไทยสนใจที่จะจัดงานดังกล่าว ขอให้มีหนังสือแจ้งความสนใจให้องค์การการท่องเที่ยวโลก (United Nations 
World Tourism Organization : UNWTO) ทราบในโอกาสแรก ทั้งนี้ มีประเทศที่สนใจจะเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว 
คือ อาร์เจนตินา โคลอมเบีย เม็กซิโก ปารากวัย 2) การหารือระหว่างเอกอัครราชทูตไทยฯ กับ Dr. Taleb Rifai 
เลขาธิการ UNWTO โดยเลขาธิการ UNWTO เห็นว่า ประเทศไทยมีความเหมาะสมที่จะจัดงาน UNWTO World 
Forum on Gastronomy Tourism เน่ืองจากอาหารไทยมีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งมีนัยว่า UNWTO น่าจะสนับสนุน
ประเทศไทย หากประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว 

2. ที่ผ่านมาประเทศไทยได้นําส่งหนังสือแจ้งความสนใจในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World 
Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4 ให้ UNWTO พิจารณาแล้ว โดยจะเป็นการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ
เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว  
เพ่ือเรียนรู้ด้านอาหาร (Gastronomy Tourism) ระหว่างความร่วมมือของ UNWTO และสถาบันอาหาร Basque 
Culinary Center (BCC) โดยจะมีประเทศสมาชิก UNWTO ที่สนใจรับเป็นเจ้าภาพจัดงานที่ผ่านมาได้มีกําหนดการจัด
งานดังกล่าว 3 ครั้ง ดังนี ้(1) ครั้งท่ี 1 วันท่ี 27 – 29 เม.ย. 2558 ประเทศเจ้าภาพเมืองซานเซบัสเตียน ราชอาณาจักร
สเปน (2) ครั้งท่ี 2 27 – 29 เม.ย. 2559 ประเทศเจ้าภาพกรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู (3) ครั้งที่ 3 8 – 9 พ.ค. 2560 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กก./กษ. (สศก./วก./มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

สร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นด้านการท่องเที่ยวของไทย
เพื่อให้ เกิดการสร้ างงาน สร้างรายได้  และทํา ให้ เกิดการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาว 
อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพและเครือข่ายการทํางานระหว่าง
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อาหารในทุกภูมิภาค รวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวเชิงอาหารและผลักดันให้ประเทศไทยมีการพัฒนาไปเป็น 
“ครัวโลก” (Kitchen of the World) ผ่านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้
หลักของประเทศไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประเทศเจ้าภาพเมือง Donostia – San Sebastian ราชอาณาจักรสเปน 
ทั้งนี้ กก. แจ้งว่า ในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 4 

มีเลขาธิการ UNWTO ผู้บริหารระดับสูง UNWTO และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการในงานฯ  
ซึ่งเจ้าภาพจัดงานฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสําหรับดําเนินการต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15 ล้านบาท โดยเบิก
จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักปลัก กก. สรุปได้ ดังนี้ (1) ค่าอาหาร 3.90 
ล้านบาท (2) ค่าบัตรโดยสารเรื่องบินระหว่างประเทศ 1.25 ล้านบาท (3) ค่าเช่าสถานที่จัดการประชุมและนิทรรศการ 
3.00 ล้านบาท (4) ค่าที่พัก 0.18 ล้านบาท (5) ค่าผลิตของ 1.10 ล้านบาท (6) ค่าจัดเตรียมสถานที่สําหรับจัดงาน 
1.4925 ล้านบาท (7) ค่าเช่ารถ รับ – ส่ง 0.8250 ล้านบาท (8) ค่าตอบแทนคณะทํางาน 0.1980 ล้านบาท  
(9) ค่าตกแต่งสถานที่สําหรับการจัดงาน 0.6500 ล้านบาท (10) ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวก
ตลอดการจัดงาน 0.6685 ล้านบาท (11) ค่าจัดการแสดงและศึกษาดูงาน 1.30 ล้านบาท (12) ค่าใช้จ่ายใน 
การดําเนินงานโครงการฯ 1.1992 ล้านบาท รวมเงินท้ังสิ้น 15.00 ล้านบาท 

3. ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism 
ประเทศไทยสามารถใช้โอกาสการจัดงานดังกล่าวในการสร้างภาพลักษณ์และความเช่ือมั่นด้านการท่องเที่ยวของไทย
เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และทําให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ในระยะยาว อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพและเครือข่ายการทํางานระหว่างหน่วยงานด้านการท่อง เที่ยวและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารในทุกภูมิภาค รวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
เชิงอาหารและผลักดันให้ประเทศไทยมีการพัฒนาไปเป็น “ครัวโลก” (Kitchen of the World) ผ่านการท่องเที่ยว 
ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศไทย 

4. กก. แจ้งว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็น ดังนี้ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เห็นพ้องกับข้อคิดเห็นของ ดร.วันทนีย์ สุทธิกุล ผู้เช่ียวชาญด้าน 

Gastronomy Tourism เป็นอาจารย์ประจํา ว่า สาธารณรัฐเปรูได้รับประโยชน์จากการจัดงาน UNWTO World Forum 
on Gastronomy Tourism ครั้งท่ี 2 โดยผลักดันให้เปรูเป็นศูนย์กลางด้าน UNWTO World Forum on Gastronomy 
Tourism ในภูมิภาคลาตินอเมริกาไทยจึงควรเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy 
Tourism ครั้งท่ี 4 

ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว 1) จะเสริมสร้างภาพลักษณ์และความรู้
เกี่ยวกับอาหารไทย รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารที่มีช่ือเสียง เช่น สมุนไพรต่างๆ ข้าวหลากหลายประเภทที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง 2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยโอกาสดังกล่าวทําให้หน่วยงานและผู้เช่ียวชาญของไทยได้แลกเปลี่ยน/
เรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมอาหารและแนวทางการส่งเสริม รวมทั้งการบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
เพื่อการสร้างผลผลิตและบริการด้านนวัตกรรมอาหารมูลค่าสูงให้กับธุรกิจไทย รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุน  
การจัดกิจกรรมการประชุมนานาชาติ ซึ่งจะช่วยนํารายได้เข้าประเทศ และกระจายรายได้ไปยังธุรกิจอื่นๆ ของท้องถิ่น 
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เช่น ร้านอาหาร โรงแรม การท่องเที่ยว 
5. กก. แจ้งว่า UNWTO จะประกาศประเทศเจ้าภาพจัดงาน UNWTO World Forum on Gastronomy 

Tourism ครั้งที่ 4 ในงาน UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ 3 ณ เมือง Donostia – San 
Sebastian ราชอาณาจักรสเปน ประกอบกับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับ
รัฐบาลไทยตามมาตรา 4(7) แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
จําเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ กก. เสนอ และให้ กก. รับความเห็นของ อก. และ สงป. ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 
  



32 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110460 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สคก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....  
ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออก  
ตามที่จะได้กําหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร จัดทําโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ 
กําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ตลอดจนพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและการประกอบกิจกรรมอย่างมี
คุณภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
สคก. โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก พ.ศ. .... โดยได้นําข้อสังเกตของ ครม. และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการตรวจ
พิจารณาและได้มีการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วเสร็จ ดังนี ้

1. ชื่อร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเป็น “ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....” เพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายและเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 4 ต.ค. 2559 

2. เพิ่มเติมบทยกเลิกค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ลงวันที่ 17 ม.ค. 2560 เพื่อให้เกิดความชัดเจนและไม่เกิดประเด็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากคําสั่ง
ดังกล่าวเป็นการกําหนดการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกขึ้น เพื่อดําเนินการไปพลางก่อนระหว่างการรอ
การบังคับใช้ร่างกฎหมายฉบับนี้ 

3. บทนิยาม มีการแก้ไขบทนิยาม “อุตสาหกรรมเปูาหมาย” ให้สั้นและกระชับยิ่งขึ้น ตัดบทนิยาม “นิคม
อุตสาหกรรม” “เขตประกอบการอุตสาหกรรม” “ชุมชนอุตสาหกรรม” “เขตอุตสาหกรรม” และ “สวนอุตสาหกรรม” 

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

เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ มีการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร จัดทําโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ กําหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่โดยสอดคล้องกับหลักการพฒันา
อย่างยั่งยืน ตลอดจนพัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่
เหมาะสมกับการอยู่อาศัยและการประกอบกิจการอย่างมีคุณภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ออก เนื่องจากไม่ปรากฏการใช้ถ้อยคําในร่างพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งเพิ่มบทนิยามคําว่า “อุตสาหกรรมเปูาหมายพิเศษ” 
และ “กองทุน” 

4. หมวด 1 (บทท่ัวไป) 
4.1 เพิ่มบทบัญญัติให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ช านาญการเพ่ือพิจารณา

ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจการนั้นเป็นการเฉพาะได้ 
4.2 เพ่ิมบทบัญญัติให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีอ านาจเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีโดยตรง เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการดําเนินการเพื่อปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
หรือคําสั่ง ทีเ่ป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือเสนอให้มีกฎหมายขึ้นใหม่ 

5. หมวด 2 (คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)  
5.1 เพิ่มเติม รมว.สธ. และ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ และกําหนดให้กรณี

กรรมการนโยบายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายให้ถือว่าเป็นการผิดมาตรฐานทางจริยธรรม 
อย่างร้ายแรงหรือการผิดวินัยอย่างร้ายแรง แล้วแต่กรณี 

5.2 ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น  และ
ครอบคลุมการดําเนินงานต่างๆ ตามร่างพระราชบัญญัติฯ 

5.3 เพิ่มบทบัญญัติที่ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจในการก าหนดกระบวนการพิจารณา 
การร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน และก าหนดวิธีการก ากับดูและติดตามผลการด าเนินการส าหรับ
โครงการประเภทหรือลักษณะใดเป็นการเฉพาะได้ เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายประกอบด้วยกรรมการในระดับ
รัฐมนตรีหลายกระทรวง หากคณะกรรมการนโยบายได้พิจารณาอนุมัติให้มีการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชน  
เป็นผู้ลงทุนเพื่อพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกแล้ว ก็ควรให้ถือว่าการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือการให้
เอกชนเป็นผู้ลงทุนได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐแล้ว 

6. หมวด 3 (ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก)  
6.1 เพิ่มอํานาจหน้าที่ของสํานักงานในการลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ  

การตั้งบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด และการกู้ยืมเงินเพื่อใช้จ่ายในกิจการของสํานักงาน เพื่อให้สํานักงานสามารถ
ประกอบกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ  
รวมทั้งเพื่อให้สํานักงานมีรายได้ที่เพียงพอเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก่การดําเนินงานของสํานักงานต่อไป 

6.2 แก้ไขหลักการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหม่ 
โดยตัดกระบวนการที่ก าหนดให้มี “คณะกรรมการคัดเลือก” ออก นอกจากนี้ ได้ตัดการก าหนดคุณสมบัติ 
ของเลขาธิการที่ต้องมีสัญชาติไทยออก เนื่องจากปัจจุบันมีการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง
ประเทศมากขึ้น รวมทั้งได้แก้ไขการกําหนดคุณสมบัติในเรื่องอายุของผู้เป็นเลขาธิการใหม่ จากเดิมที่ก าหนดให้มี 
อายุไม่เกินหกสิบปี เป็นไม่เกินหกสิบห้าปี  
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7. หมวด 4 (การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) 
7.1 แก้ไขหลักการและขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดท าแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แผนการใช้

ประโยชน์ในที่ดินในภาพรวมแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค แผนการด าเนินงาน รวมตลอดทั้ง
แผนผังการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคใหม่เพื่อให้หลักการและ
ขั้นตอนในการจัดทําแผนต่างๆ มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น 

7.2 เพ่ิมหลักการที่ก าหนดให้ถือว่าเป็นแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคที่จัดท าขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติน้ีเป็นผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองสําหรับแต่ละจังหวัดที่อยู่ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยแผนผังดังกล่าวมีผลบังคับไม่มีกําหนดเวลา
สิ้นอายุ เพื่อไม่ให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีความไม่สอดคล้องกับผังเมืองรวมที่มี  
ผลบังคับอยู่ก่อน อันอาจจะทําให้เกิดประเด็นปัญหาข้อกฎหมายได้ 

7.3 ปรับปรุงหลักการก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
สาธารณูปโภคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหม่จากเดิมที่กําหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดทําโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีความต่อเนื่องหรือเช่ือมโยงไปยังภายนอกพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
เป็นก าหนดให้คณะรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดให้หน่วยงานของรัฐหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง หรือส านักงานเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดท าโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคทั้งที่อยู่ในเขตและนอกเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกแต่เพียงหน่วยงานเดียวก็ได้ รวมทั้งกําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือสํานักงานซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้รับผิดชอบนั้น ได้รับยกเว้นการดําเนินการตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําโครงสร้างพื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค 

7.4 เพ่ิมอ านาจของคณะกรรมการนโยบายในการพิจารณา อนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ หรือให้สัมปทาน 
ตามกฎหมายบางฉบับ ได้แก่ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 58 ลงวันท่ี 26 ม.ค. 2515 กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือ
ในน่านน้ําไทย กฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน กฎหมายว่าด้วย  
ทางหลวงสัมปทาน กฎหมายว่าด้วยพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการอื่นใดที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา 

8. หมวด 5 (เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ) 
8.1 ปรับปรุงหลักการกําหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษใหม่ โดยมุ่งเน้น 

การจัดต้ังเขตส่งเสริมเศรษฐกิจเพ่ือการผลักดันให้มีการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรม
เป้าหมายพิเศษ 

8.2 ปรับปรุงกระบวนการในการพิจารณาจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษใหม่ โดย เพ่ิมเรื่องการก าหนด 
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชน และชุมชนที่ เกี่ยวข้อง  และนําความคิดเห็นนั้น 
มาประกอบการพิจารณาด้วย 
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8.3 เพิ่มหลักการกําหนดให้เอกชนหลายรายหรือรายใดรายหนึ่งสามารถเสนอที่ดินเพื่อจัดตั้งเป็นเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษได้ 

8.4 เพ่ิมรายชื่อกฎหมายที่ก าหนดให้เลขาธิการมีอ านาจในการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือ 
ให้ความเห็นชอบ หรือรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมาย ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง เฉพาะเพื่อการ
อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งก าหนดให้สามารถก าหนด
กฎหมายว่าด้วยการอื่นใดตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาเพ่ิมเติมได้ 

9. หมวด 6 (กองทุนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) ปรับปรุงวัตถุประสงค์ของกองทุนให้ครอบคลุม
การใช้เงินกองทุนเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่หรือชุมชน รวมทั้งช่วยเหลือ หรือเยียวยาประชาชนและชุมชนสนับสนุนและ  
ส่งเสริมการศึกษาและให้ทุนการศึกษาแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่อยู่ใกล้เคียง 
และได้รับผลกระทบจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

10. บทก าหนดโทษ ตัดหลักการก าหนดโทษแก่ผู้ประกอบการกิจการอยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษผิดไปจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดออก  เนื่องจากสามารถดําเนินการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการผังเมืองได้อยู่แล้ว และเพิ่มบทกําหนดโทษสําหรับการฝุาฝืนบทบัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดใช้ช่ือหรือถ้อยคําในประการ
ที่น่าจะทําให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 

11. บทเฉพาะกาล กําหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับการดําเนินการดังต่อไปนี้ 
11.1 ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและเลขาธิการ

คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ตามคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2560  
เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ลงวันที่ 17 ม.ค. 2560 ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ 
นี้ใช้บังคับ ท าหน้าที่คณะกรรมการนโยบายและปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการของส านักงานตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลาง
ก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการนโยบายและมีการแต่งต้ังเลขาธิการตามพระราชบัญญัติน้ี 

11.2 กําหนดให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี ความรับผิดชอบ รวมทั้ง
งบประมาณของส านักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกตามคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2560 
ลงวันท่ี 17 ม.ค. 2560 ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของส านักงาน 

11.3 กําหนดให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่เลขาธิการขอให้มาปฏิบัติงาน  
เป็นการชั่วคราวผู้ใดประสงค์จะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงาน ให้แสดงความจํานงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ผ่านการคัดเลือกหรือประเมินจากเลขาธิการ  
ตามหลักเกณฑ์ และได้รับการบรรจุให้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของสํานักงานแล้ว ให้เป็นอันออกจากราชการหรือออก
จากงาน แล้วแต่กรณี 

 



36 

 

มติ ครม. : ครม. พิจารณาแล้วเห็นว่า 
1. เพื่อให้มีกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกใช้บังคับให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

เห็นควรเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาใช้อํานาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคําสั่ง  
ตามมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 

2. ควรกําหนดให้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกมีอํานาจในการกําหนดนโยบายเพื่อ
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่วนการดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการให้เป็นหน้าที่และอํานาจ
ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3. ควรเพิ่ม รมว.กษ. เป็นคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในร่างมาตรา 10 
ซึง่ ครม. พิจารณาแล้วลงมติ 

1) เห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ของ อก. ที่ สคก. ตรวจ
พิจารณาแล้ว และให้ส่ง สคก. พิจารณาอีกครั้งหนึ่งให้เป็นไปตามความเห็นของ ครม. และให้รับความเห็นของ กค. พณ. 
มท. รง. วท. สธ. สปน. สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

2) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รับความเห็นของ ครม. ตามข้อ 1. ไปดําเนินการ
ต่อไป 

3) มอบหมายให้ อก. รับความเห็นของ สงป. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
4) รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับ

รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่ อก. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110460 
 
เรื่อง : (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 และ เพิ่มองค์ประกอบในคณะกรรมการ

พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
 
สารัตถะ : ประธานกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 
 2. ให้ความเห็นชอบให้เพิ่มองค์ประกอบในคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ โดยเพิ่มผู้แทน  

กรมวิชาการเกษตร เป็นกรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการอีก 1 คน 
 3. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์

แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2564 และมอบหมาย

ฝุายเลขานุการฯ ไปปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม แล้วนําเสนอ ครม . เพื่อพิจารณาให้ 
ความเห็นชอบโดย (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2564 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1.1 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยเป็นผู้นําในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า และการบริการ
เกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” 

1.2 พันธกิจ ประกอบด้วย (1) สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตร
อินทรีย์ให้เป็นระบบ (2) เสริมสร้างสภาพแวดล้อม สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน ปัจจัยการผลิต และการบริโภคสินค้า
เกษตรอินทรีย์ในประเทศให้มากขึ้น (3) ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ ทั้งการผลิตการแปรรูป การตลาด และการบริหารให้เข้มแข็งพึ่งพากันอย่างยั่งยืน (4) ส่งเสริมการตลาด  
ช่องทางการจัดจําหน่าย และระบบโลจิสติกส์ (5) พัฒนามาตรฐาน และระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ไทย 
ให้เป็นท่ียอมรับท้ังในและต่างประเทศ 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประธานกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ/
กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ เพื่อเพิ่ม
การค้าและการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ เพ่ือให้สินค้าเกษตร
อินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของสินค้าและบริการด้าน
เกษตรอินทรีย์ในระดับสากล เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตร
อินทรีย์ให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.3 วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย (1) เพื่อเพิ่มพื้นที่และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย์ (2) เพื่อเพิ่มการค้า
และการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ (3) เพื่อให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ (4) เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลาง (Hub) ของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ 
ในระดับสากล (5) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

1.4 เป้าหมาย ประกอบด้วย (1) พื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ ภายในปี 2564 (2) จํานวน
เกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ภายในปี 2564 (3) เพิ่มสัดส่วนตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
ในประเทศต่อตลาดส่งออก โดยให้มีสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ 40 ต่อตลาดส่งออกร้อยละ 60 (4) ยกระดับกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์วิถีพ้ืนบ้านเพ่ิมขึ้น 

1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์  

มีวัตถุประสงค์ คือ ผลักดันให้เกิดกระบวนการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
ในด้านเกษตรอินทรีย์ จัดทําและพัฒนาฐานข้อมูลของเกษตรอินทรีย์ที่เกิดจากการค้นคว้า วิจั ยและรวบรวมองค์ความรู้ 
ทั้งในและต่างประเทศให้ทันสมัยและเข้าถึงง่าย เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ  
และพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ให้มีความรู้และความเข้าใจในการทําเกษตรอินทรีย์
อย่างถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดได้ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ที่ 1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร 
บุคลากรที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์มีวัตถุประสงค์ คือ พัฒนาและ
เช่ือมโยงระบบการผลิต ด้านพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างความยั่งยืนของระบบ  
การผลิต ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ที่ 2.2 บริหารจัดการโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีเอื้อต่อการผลิตเกษตรอินทรีย์อย่างประสิทธิภาพ 

3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
มีวัตถุประสงค์ คือ เพิ่มปริมาณ การบริโภค และการบริการ สินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศ ส่งเสริมตราสัญลักษณ์
เกษตรอินทรีย์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจให้กลุ่มผู้บริโภคทราบถึง
คุณประโยชน์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ สร้างความเช่ือมั่นให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ทุกระดับทั้งภายในและต่างประเทศ 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของตลาดธุรกิจเกษตรอินทรีย์ ประกอบด้วย กลยุทธ์ที่ 3.1 ผลักดันมาตรฐาน
และระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และบริการ 
ที่เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ที่ 3.3 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอินทรีย์สู่ผู้บริโภค 

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม บรรลุผลตามเปูาหมาย โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา
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โรงพยาบาล เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ประกอบด้วย กลุยุทธ์ที่ 4.1 ใช้รูปแบบยโสธรโมเดล โดยภาคเอกชน 
เป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กลยุทธ์ที่ 4.2 สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
กลยุทธ์ที่ 4.3 สร้างกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ 

2. เห็นชอบให้เพ่ิมกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ในส่วน
ของผู้แทน กษ. จากเดิมจ านวน 3 คน ที่ประกอบด้วยผู้แทน พด. มกอช. และ สศก. โดยเพ่ิมผู้แทน วก. อีก 1 คน 
รวมเป็น 4 คน เนื่องจาก กษ. มีคําสั่งที่ 229/2559 ลงวันที่9 มี.ค. 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและ
ขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคําสั่งที่ 940/2559 ลงวันที่ 17 พ.ย. 
2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งแต่งตั้งดังกล่าวโดยมอบหมายอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นหัวหน้าเกษตรอินทรีย์ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบทั้ง 3 ข้อ ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ประธานกรรมการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติเสนอ ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของ กค. พณ. วท. สธ. สงป. และ สศช. ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้ สลค. ส่ง (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 ให้คณะกรรมการ
เตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

3. ให้ กษ. ร่วมกับ กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและรวบรวมจํานวนการนําเข้ายาปราบศัตรูพืช 
ปุ๋ยเคมี และสารเคมีที่นําเข้ามาใช้เพื่อการเกษตรและปศุสัตว์ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ผู้บริโภค แล้วให้จัดทําแนวทาง/มาตรการในการลดปริมาณการนําเข้าและการใช้ยาปราบศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี และสารเคมี
ดังกล่าว ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 และให้นําเสนอ ครม. 
ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110460 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพะเยา พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพะเยา พ .ศ. ....  
ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลเวียง ตําบลแม่ต๋ํา 

ตําบลบ้านต๊ํา ตําบลบ้านต๋อม ตําบลท่าวังทอง ตําบลสันปุาม่วง ตําบลบ้านสาง ตําบลบ้านตุ่น ตําบลแม่ใส  
ตําบลจําปุาหวาย และตําบลแม่กา อําเภอเมืองพะเยา และตําบลดอกคําใต้ อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา ตามขั้นตอนท่ี
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดู และยื่นคําร้องเป็นเวลา 90 วัน ปรากกฎว่ามี 
คําร้อง จํานวน 5 เรื่อง เป็นคําร้องด้านการใช้ ประโยชน์ที่ดิน จํานวน 1 เรื่อง เป็นคําร้องด้านการแก้ไขข้อกําหนดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จํานวน 1 เรื่อง และเป็นคําร้องด้านการคมและขนส่ง จํานวน 3 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองมีมติ 
ให้ยกคําร้องทั้ง 5 เรื่อง ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินการ 
ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง ให้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่  
ตําบลเวียงตําบลแม่ต๋ํา ตําบลบ้านต๊ํา ตําบลบ้านต๋อม ตําบลท่าวังทอง ตําบลสันปุาม่วง ตําบลบ้านสาง ตําบลบ้านตุ่น 
ตําบลแม่ใส ตําบลจําปุาหวาย และตําบลแม่กา อําเภอเมืองพะเยา และตําบลดอกคําใต้ อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพะเยา พ .ศ. ....  

เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท  
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่งการสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม 
ในท้องที่ตําบลเวียงตําบลแม่ต๋ํา ตําบลบ้านต๊ํา ตําบลบ้านต๋อม ตําบลท่าวังทอง ตําบลสันปุาม่วง ตําบลบ้านสาง  
ตําบลบ้านตุ่น ตําบลแม่ใส ตําบลจําปุาหวาย และตําบลแม่กา อําเภอเมืองพะเยา และตําบลดอกคําใต้ อําเภอดอกคําใต้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม./พด./ปศ./กสก./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและ
บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การ
คมนาคมและการขนส่งการสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จังหวัดพะเยา ท้ังนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับ
การควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่างกฎกระทรวง และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด  
โดยคํานึงถึงปริมาณน้ําต้นทุนและปริมาณการใช้น้ําในพ้ืนท่ีด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพะเยา พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง 
สคก. ตรวจพิจารณา โดยรับความเห็นของ ทส. และ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ทส. และ สศช. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 15/2560 วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
110460 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม ในท้องที่ตําบลร่อนทอง  

ตําบลกําเนิดนพคุณ ตําบลแม่รําพึง และตําบลพงศ์ประศาสน์ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามขั้นตอน  
ที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดตามประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นคําร้องเป็นเวลา 90 วัน ปรากฏว่า
มีคําร้อง จํานวน 8 เรื่อง เป็นคําร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จํานวน 3 เรื่อง คําร้องด้านข้อกําหนดการใช้ประโยชน์
ที่ดิน จํานวน 1 เรื่องและคําร้องด้านอื่น ๆ จํานวน 4 เรื่อง จากรายงานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง  
ครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองมีมติให้ยกคําร้อง 4 เรื่อง  
และไม่ถือเป็นคําร้อง 4 เรื่อง ตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาคําร้องฯ ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ได้ดําเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงมาเพื่อดําเนินการ 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดัวยกล่าวเนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม ในท้องที่ตําบลร้อนทอง  
ตําบลกําเนิดนพคุณ ตําบลแม่รําพึง และตําบลพงศ์ประศาสน์ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ มีข้อสังเกต
เพิ่มต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว คือ ในท้องที่ที่จะดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองตามร่างกฎกระทรวงนั้น สํานักงาน  
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มีการกําหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตามพระราชกฤษฎีการกําหนด  
เขตที่ดินจํานวน 3 ฉบับ คือ 1) ในท้องที่ตําบลกําเนิดนพคุณ อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นเขต

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม./พด./ปศ./กสก./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังในท้องที่ตามเขตผังเมือง
รวมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 2) ในท้องที่ตําบลชัยเกษม ตําบลธงชัย ตําบลร่อนทอง ตําบลกําเนิดนพคุณ ตําบลทองมงคล  
อําเภอบางสะพาน และตําบลช้างแรก ตําบลไชยราช ตําบลทรายทอง อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2541 3) ในท้องที่ตําบลทองมงคล ตําบลพงศ์ประศาสน์ อําเภอบางสะพาน และตําบลช้าง
แรก อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542 อาจมีบางพื้นที่ทับซ้อนกับเขต
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงเห็นควรให้กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ดําเนินการตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. .... 
ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยรับความเห็นของ ทส. และ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย  
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ทส. และ สศช. ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
 


