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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2560 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160560 
 
เรื่อง : ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุน
ขนาดเล็กทั่วประเทศ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ทั้งกรณีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้
ผูกพัน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 8,315,354.07 บาท โดยให้ขยายระยะเวลาให้เบิกจ่ายต่อไปได้จนถึงวันท าการสุดท้ายของ
เดือนกันยายน 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. โดย ชป. ได้ตรวจสอบความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่สนับสนุนมาตรการกระตุ้นฯ 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้ว ปรากฏว่ายังมีรายการที่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน มติ ครม. เมื่อวันท่ี 27 ธ.ค. 2559 จ านวน 16 รายการ รวมงบประมาณที่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันเป็นเงินทั้งสิ้น 8,315,354.07 บาท โดยสรุปสถานภาพปัจจุบันของการด าเนินงานและสาเหตุ 
ที่ด าเนินการล่าช้าได้ดังนี้ 

2. อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง เนื่องจากต้องจัดหาอุปกรณ์จากต่างประเทศ/ติดปัญหาช่วงเวลาส่งน้ าเข้า
พื้นที่เพาะปลูก/ขอแก้ไขแบบเนื่องจากพบช้ันกินแข็ง ท าให้ท าข้อผูกพันล่าช้า จ านวน 6 รายการ คาดว่าจะสามารถ
ก่อสร้างให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในเดือนมิถุนายน  2560 

3. อยู่ระหว่างตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนเมษายน 2560 และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560  

4. ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการในขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง จ านวน  
6 รายการ โดยคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เป้าหมายการด าเนินการตามมาตรการกระตุ้นฯ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5. อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นว่างานก่อสร้างทั้ง 16 รายการดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนของ 
การด าเนินงานก่อสร้างและการเบิกจ่ายเงินแล้ว จึงจ าเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุนการ ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
จนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อให้เป้าหมายการด าเนินการตามมาตรการกระตุ้นฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ แต่
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่วนราชการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้นฯ ให้แล้ว
เสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2560 ประกอบกับกระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณปี พ.ศ. 2552 – 2559 โดยอนุมัติให้ส่วนราชการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี  
พ.ศ. 2552 – 2559 กรณีมีหนี้ผูกพันและกรณีไม่มีหนี้ผูกพันทุกรายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินและ 
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2560 ต่อไปได้ถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน 
2560 ยกเว้น เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 รายการตามโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่ว
ประเทศ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจ าเป็นต้อง
เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 27 ธ.ค. 2559 โดยอนุมัติขยายระยะเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2559 จ านวน 8,315,354.07 บาท เพื่อใช้ส าหรับการด าเนินโครงการตามมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อให้กรม
ชลประทานสามารถเบิกจ่ายต่อไปได้ จนถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2560 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ กษ. เสนอเป็นกรณีเฉพาะราย ทั้งนี้ ให้ กษ. เร่งรัดด าเนินโครงการตามมาตรการกระตุ้น 
การลงทุนขนาดเล็กท่ัวประเทศท้ัง 16 รายการ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยด าเนินการให้เป็นตามขั้นของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วยด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2560 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160560 
 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบกรอบการเจรจาส าหรับการจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1) รับทราบแนวทางการจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Framework of a Code of Conduct)  
ตามข้อ 3. 

 2) ให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาจัดท าประมวลปฏิบัติในทะเลจีนใต้ ตามหลักการส าคัญ ตามข้อ 4. 
 3) รับทราบว่า ประมวลปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea: COC)  

ซึ่งจะเป็นผลสุดท้ายของการเจรจาตามกรอบการเจรจาข้างต้น อาจเป็นเอกสารที่จะต้องมีการลงนามให้มีผลผูกพัน  
ทางกฎหมายในลักษณะที่ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างรัฐบาลภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ อาจเป็นหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการเจรจา 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. การจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ตามข้อ 10 ของปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่างๆ  

ในทะเลจีนใต้ ถือเป็นการต่อยอดจากปฏิญญาฯ เพื่อมุ่งส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้เสริมสร้าง 
ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างอาเซียนและจีนผ่านการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือในการป้องกันการเกิด
ความขัดแย้ง และจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการแก้ไขปัญหาโดยสัน ติวิธี
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป 

2. การประชุม SOM on DOC และ JWG on DOC จะเป็นกลไกหลักในการจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้  
โดยกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้เจรจาเรื่องนี้ในการประชุมดังกล่าวกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ และจีน  
หรือในเวทีอื่นๆ เช่น การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – จีน 

 

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

เพื่อมุ่งส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้เสริมสร้าง
ความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างอาเซียนและจีนผ่านการส่งเสริมความร่วมมือ 
ในด้านต่างๆ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. แนวทางการจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Framework of a Code of Conduct) ที่อาเซียนและ
จีนก าลังจัดท าเพื่อให้แล้วเสร็จภายในกลางปี 2560 ในช้ันนี้ มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น พื้นฐานของประมวลการปฏิบัติฯ 
ความเช่ือมโยงระหว่างปฏิญญาฯ กับประมวลการปฏิบัติฯ ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของประมวลการปฏิบัติฯ 
หลักการ การด าเนินการ (เช่น การส่งเสริมความร่วมมือและความไว้เนื้อเช่ือใจ การป้องกันการเกิดเหตุการณ์ทางทะเล 
และการจัดการกับเหตุการณ์) กลไกติดตามผล การทบทวนและการบังคับใช้ประมวลการปฏิบัติฯ เป็นต้น 

4. หลักการส าคัญส าหรับการเจรจาจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ปรากฏในปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติ
ของภาคีฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้ และเอกสาร 4 ฉบับที่อาเซียนและจีนเคยหารือกันมาก่อนแล้ว อาทิ การเจรจา 
โดยฉันทามติ / ไม่ใช่เครื่องมือระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขตการอ้างสิทธ์ิ หรือการก าหนดเขตทางทะเล / ช่วยเพิ่มพูน
ความไว้เนื้อเช่ือใจซึ่งกันและกัน ลดความขัดแย้ง สนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีเพื่อให้เกิดสันติภาพ  
และเสถียรภาพในภูมิภาค / ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ  เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน (เช่น เสรีภาพและความปลอดภัย 
ในการเดินเรือและบินผ่าน การค้นหาและกู้ภัย การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และความร่วมมือ 
ด้านเศรษฐกิจทางทะเล และสาขาความร่วมมืออื่นๆ ที่ทุกฝ่ายเห็นประโยชน์ร่วมกัน ) / ก าหนดมาตรการต่างๆ  
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ การปะทะกัน หรืออุบัติเหตุทางทะเล / ส่งเสริมให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ 
เสถียรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน / เป็นเอกสารที่สามารถทบทวนได้เพื่อปรับให้เข้ากับสถานการณ์ / และมีผลผูกพัน
ทางกฎหมายได้ 

5. อาเซียนและจีนสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติ
ของภาคีฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าประมวลการปฏิบัติฯ โดยผ่านการปรึกษาหารือ  
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข่าวสาร และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการก าหนด
รายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวกับข้อบทที่ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือในทะเลจีนใต้ ดังนี้ กระทรวงการต่างประเทศ  
จะประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกรณีมีประเด็นที่ต้องหารือเพื่อประกอบการจัดท าประมวลการปฏิบัติฯ  
ในเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบทั้ง 3 ข้อ ตามที่ กต. เสนอ และให้ กต. รับความเห็นของ สคก. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
2. ให้ กต. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน

ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2560 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160560 
 
เรื่อง : โครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนา 
ปี 2560 ของ กปภ. วงเงินลงทุนรวม 1,314.516 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย 

1. โครงการที่เสนอขอรับ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาลร้อยละ 75 เงินรายได้ร้อยละ 25) จ านวน 2 โครงการ 
วงเงินลงทุน 859.444 ล้านบาท ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (อุทุมพรพิสัย ทุ่งไชย ห้วยทับทัน) 
วงเงินลงทุน 571.629 ล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน วงเงินลงทุน 287.815 ล้านบาท 

2. โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังการรับโอน (เงินอุดหนุนร้อยละ 100) จ านวน 2 โครงการ  
วงเงินลงทุน 89.292 ล้านบาท ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว (โอโล) วงเงินลงทุน 30.615 ล้านบาท 
และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (บุฮม) วงเงินลงทุน 58.677 ลา้นบาท 

3. โครงการปรับปรุงขยายเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (เงินอุดหนุนร้อยละ 75 และเงินรายได้ร้อยละ 25) 
จ านวน 2 โครงการ วงเงินลงทุน 365.780 ล้านบาท ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี  
วงเงินลงทุน 288.791 ล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม วงเงินลงทุน 76.989 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การประปาส่วนภูมิภาคได้จัดท าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาค รวม 6 โครงการ 

กรอบวงเงินลงทุนรวม 1,314.516 ล้านบาท เพื่อด าเนินการปรับปรุงระบบประปาทั้งระบบ โดยจะมีการก่อสร้างระบบ
น้ าดิบ (ปรับปรุงสระพักน้ าดิบและวางท่อส่งน้ าดิบเพิ่ม) ระบบผลิตน้ าประปา (โรงกรองน้ า ระบบจ่ายสารเคมี ถังน้ าใส  
โรงสูบน้ าและหอถังสูง) และระบบจ่ายน้ า (วางท่อส่งน้ า ท่อจ่ายน้ า และท่อบริการขนาดต่างๆ) 

2. วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้ า และระบบจ่ายน้ าประปาในพื้นที่
ที่ประสบปัญหาและพื้นที่เศรษฐกิจ ให้สามารถบริการน้ าประปาแก่ประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างเพียงพอ  

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

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้ า และระบบ
จ่ายน้ าประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาและพื้นที่เศรษฐกิจ ให้สามารถ
บริการน้ าประปาแก่ประชาชนได้ เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างเพียงพอ  
เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยเฉพาะศูนย์กลางความเจริญของ
ท้องถิ่นและส่งเสริมสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2) เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยเฉพาะศูนย์กลางความเจริญของท้องถิ่นและส่งเสริมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

3. เป้าประสงค์ พ้ืนที่ด าเนินการ และความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์นโยบายรัฐบาล หรือข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี น้ าประปา เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน รวมทั้งการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้จัดท าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนา โดยมีเป้าประสงค์หลัก
ในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบน้ าประปาให้สามารถรองรับความต้องการใช้น้ าของประชาชนในส่วนภูมิภาค  
และครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศต่อไป  การประปาส่วนภูมิภาค 
ได้เสนอโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (อุทุมพรพิสัย ทุ่งไชย ห้วยทับทัน) น่าน ภูเขียว 
(โอโล) เ ชียงคาน (บุฮม) กาญจนบุรี  และนครพนม จ านวน 6 โครงการ ซึ่ งจะด า เนินการในการประปา 
ส่วนภูมิภาคสาขาที่ ให้บริการชุมชนในระดับจังหวัด 4 โครงการ และอ าเภอ 2 โครงการ โดยอยู่ ในพื้นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันตก ทั้งนี้โครงการดังกล่าวข้างต้นมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
นโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนี้  

1) นโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 2557) ข้อ 6  
การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  และข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

2) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 

4) แผนยุทธศาสตร์ของ มท. พ.ศ. 2556 – 2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาภูมิภาคเมือง พื้นที่
เศรษฐกิจ 

5) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2558 – 2569 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการ
น้ าอุปโภคบริโภค 

4. ระยะเวลาด าเนินการ โครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาค จะใช้ระยะเวลา
ด าเนินการประมาณ 2 – 3 ปี ท้ังนี้ ภายหลังจากได้รับงบประมาณการประปาส่วนภูมิภาคคาดว่าใช้ระยะเวลาด าเนินการ
โดยเฉลี่ย ดังนี้ 

1) ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ 2 – 6 เดือน  
2) ประกวดราคา ประมาณ 3 เดือน  
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3) ด าเนินการก่อสร้าง ประมาณ 1 – 3 ปี 
5. วงเงินลงทุน แหล่งที่มาของเงินลงทุน และการพิจารณางบประมาณที่จะใช้ด าเนินการ การด าเนินการตาม

แผนโครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาคทั้ง 6 โครงการ กรอบวงเงินลงทุน 1,314.516 ล้านบาท 
ใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้ของการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินโครงการและการใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลตอบแทน ทางการเงินและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ตลอดอายุโครงการ โดยมีผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1) ผลตอบแทนทางการเงิน แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ  
- กรณีค่าน้ าคงที่ โดยไม่มีการปรับค่าน้ าตลอดอายุโครงการ 25 ปี จะมีผลตอบแทนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

(NPV) เท่ากับ 640.85 ล้านบาท (สัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายตลอดอายุโครงการ (B/C) เฉลี่ยเท่ากับ 1.11) 
- กรณีได้ปรับอัตราค่าน้ า ในอัตรา 3% ต่อปี โดยปรับทุก ๆ 3 ปี จะมีผลตอบแทนตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 

(NPV) เท่ากับ 2,995.46 ล้านบาท (สัดส่วนรายได้ต่อรายจ่ายตลอดอายุโครงการ (B/C) เฉลี่ยเท่ากับ 1.49) 
2) ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ หรือผลประโยชน์เชิงสังคมที่ประชาชนจะได้รับ คิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

เท่ากับ 2,068.49 ล้านบาท (สัดส่วนผลประโยชน์ทางสังคมต่อต้นทุนทางสังคมตลอดอายุโครงการ (B/C) เฉลี่ยเท่ากับ 
1.40) 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มก าลังการผลิตอีก 
54,480 ลบ.ม./วัน และสามารถให้บริการผู้ใช้น้ าเพิ่มขึ้นอีก 57,000 ราย จะช่วยให้ประชาชนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมือง 
เทศบาลต าบล และชุมชนโดยรอบในพื้นที่เขตจ าหน่ายน้ าของแต่ละโครงการ ได้รับบริการน้ าสะอาดที่ทีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอส าหรับใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค นอกจากนั้นยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้น้ าให้มี
มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมทั้งส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น ปลอดจากโรคภัยที่เกิดจากน้ าที่ไม่
สะอาด 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยที่ มท. จะด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนา ปี 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาค 

จ านวน 6 โครงการ เพื่อปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปา ทั้งระบบน้ าดิบ ระบบผลิต ระบบจ่ายน้ า และระบบ
อื่นๆ ตามรายละเอียดที่เสนอ ซึ่งมีโครงการที่จ าเป็นต้องใช้จากแหล่งน้ าที่อยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน จ านวน 1 
โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน จึงขอให้การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินการ  
ขอใช้น้ าต่อกรมชลประทานตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการหลังจากได้รับอนุมัติโครงการต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการการ าเนินโครงการเพื่อพัฒนา ปี 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 6 โครงการ 
วงเงินลงทุนรวม 1,314.516 ล้านบาท ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยเสนอ ส่วนงบประมาณในการด าเนินโครงการที่ยังไม่มี
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แหล่งเงินงบประมาณรองรับ จ านวน 1 โครงการ [โครงการปรับปรุงกิจการประปาภายหลังรับโอน (การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาเชียงคาน) วงเงินลงทุน 58.677 ล้านบาท] ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้  
ใหก้ระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) ด าเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2559 รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง (หนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนที่สุด ที่ กค 0818.2/4041 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560) และ ส านักงบประมาณ (หนังสือส านักงบประมาณ 
ด่วนท่ีสุด ที่ นร 0715/7276 ลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ ์2560) ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
  



9 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2560 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160560 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2560 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2560 
2. หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้ พณ . 

ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้า

เอเปค ประจ าปี 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจ าปี 2560  

(ครั้งที่ 23) ระหว่างวันที่ 20 – 21 พ.ค. 2560 ณ กรุงฮานอย ภายใต้หัวข้อการสร้างพลวัตรใหม่และการส่งเสริม
อนาคตร่วมกันของเอเชีย – แปซิฟิก (“Creating New Dynamism, Fostering a Shared Future”) ประเด็นที่เอเปค 
ให้ความส าคัญในปีนี้ 4 เรื่องหลัก ได้แก่ 1) การส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน มีนวัตกรรม และทั่วถึง 2) การส่งเสริม
การบูรณาการเศรษฐกิจในภูมิภาค 3) การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดย่อม และรายย่อย ในยุคดิจิทัล 4) การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรรมที่ยั่งยืนเพื่อรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งประเด็นการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี และติดตามการด าเนินงานตามมติ 
ที่ประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคในปีท่ีผ่านมา 

2. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้จัดท าร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุม
รัฐมนตรีการค้าเอเปคให้การรับรอง และเสนอต่อที่ประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคในเดือน พ.ย. 2560 ต่อไป ทั้งนี้
สมาชิกเอเปคอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างแถลงการณ์ดังกล่าว และจะมีการหาข้อสรุปในช่วงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส 

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

เพื่อสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและส่งเสริมการค้าและ 
การลงทุนในภูมิภาค การอ านวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างอย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่จะมีขึ้นระหว่างวันท่ี 16 – 18 พ.ค. 2560 ก่อนการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค 
3. ร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค มีสาระส าคัญเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี

และส่งเสริมการค้าและการลงทุนในภูมิภาค มีประเด็นส าคัญ เช่น การด าเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ ในการเปิดเสรี
การค้าและการลงทุน เพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งสนับสนุนการอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน 
ในภูมิภาค การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคในการจัดท าเขตการค้าเสรีเอเชีย – แปซิฟิก ยืนยันในค ามั่นที่จะ
ด าเนินการเพื่อไปสู่เขตการค้าเสรีอาเซีย – แปซิฟิก เป็นเครื่องมือหลักที่จะน ามาซึ่งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
การอ านวยความสะดวกทางการค้า เน้นย้ าถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวก
ทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลกอย่างเต็มรูปแบบ และสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจพัฒนาโครงการเสริมสร้าง
ความสามารถใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามความตกลงนี้ การส่งเสริมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจ
อินเตอร์เน็ตและการค้าดิจิทัล รับทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานของคณะท างานเฉพาะกิจด้านเศรษฐกิจ
อินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะการจัดท าแผนการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจอินเตอร์เน็ตและดิจิทัลของเอเปค แผนการ
ด าเนินงานเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานยืนยันในการลดค่าใช้จ่ายทางการค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน และ 
การปรับปรุงความน่าเช่ือถือของห่วงโซ่อาหารในการสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในภูมิภาคเอเปค  
การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มีนวัตกรรม และทั่วถึง  ยึดมั่นต่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยั่งยืนโดยผ่าน 
การส่งเสริมนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการอ านวยความสะดวกทางการค้า และการลงทุนในภูมิภาค และจะด าเนินการ
ปฏิรูปโครงสร้างอย่างลึกซึ้งขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน โดยค านึงถึงการด าเนินการรายเขตเศรษฐกิจ
และการด าเนินการร่วมกัน และการประสานความร่วมมือด้านกฎระเบียบ เพื่อปรับปรุงนโยบายแข่งขัน ความง่าย 
ในการด าเนินธุรกิจ และหลักปฏิบัติที่ดีด้านกฎระเบียบ การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดย่อม และรายย่อย มีขอริเริ่มการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ และ MSMEs ให้มีนวัตกรรมและยั่งยืน โดยการสนับสนุน
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างเขตเศรษฐกิจ และให้ความส าคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล 
ส าหรับ MSEMs การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ตกลงที่จะสร้างเสริมความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อม 
ที่โปร่งใส คาดการณ์ได้ และเอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ ส าหรับสินค้าเกษตร ประมง ป่าไม้ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
และสนับสนุนระบบการค้าสินค้าเกษตรที่เปิด ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และทั่วถึง และความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและวิชาการ มีความพยายามในการปรับปรุงการจัดการคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง 
ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการต่างๆ  

4. เอเปคเป็นเวทีการประชุมที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ โดยไม่มีข้อผูกพัน 
ทางกฎหมาย ซึ่งสมาชิกสามารถพิจารณาให้ความร่วมมือตามความสมัครใจในทางปฏิบัติ หากสมาชิกได้ตกลงร่วมกัน 
ในเรื่องส าคัญๆ เอเปคก็มีกลไกในการติดตามผล ท่ีผ่านมาไทยได้ให้การสนับสนุน และด าเนินความร่วมมือในกรอบเอเปค
มาโดยตลอด การรับรองร่างแถลงการณ์ดังกล่าวจึงมิได้เป็นการกระท าอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผล
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เป็นการสร้างความผูกพันเพิ่มเติมต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปและไม่เข้าข่ายเป็นการด าเนินการที่ขัดหรือแย้งต่อมาตรา 
178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

5. พณ. ได้มีหนังสือสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ กค. อก. กต. ดศ. คค. สศช. ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไม่ขัดต่อแถลงการณ์ดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ พณ. เสนอ และให้ พณ. อก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ สศช. 
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานสินค้าและบริการ และการด าเนินการตามร่างแผนการด าเนินงานของเอเปค 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้า
เอเปคประจ าปี  2560 ในส่วนที่ ไม่ ใ ช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่  ครม.  ได้ ให้ความเห็นชอบไว้  
ให้ พณ. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทย 
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. เมื่อการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2560 เสร็จสิ้นลง ให้ พณ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องจัดท าสรุปผลการประชุมดังกล่าวและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเสนอต่อนายกรัฐมนตรีโดยด่วน  
เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมการประชุมระดับผู้น าต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2560 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160560 
 
เรื่อง : การบริจาคข้าวให้รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิก 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

 1. ให้ความเห็นชอบการบริจาคข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลชนิดข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2556/57 ปริมาณ 1,000 ตัน 
บรรจุลงถุงขนาด 5 กิโลกรัม ให้รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกบนพื้นฐานการใช้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษยธรรม [ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ] โดยรัฐบาลโมซัมบิกจะจัดส่งเรือขนสินค้ามารับข้าวที่ท่าเรือ ณ 
ประเทศไทย 

 2. ให้ความเห็นชอบการช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เหมาะสมส าหรับกาบริจาค 
การบรรจุลงถุง และการส่งมอบลงเรือที่รัฐบาลโมซัมบิกจะส่งมารับมอบโดยช าระเป็นข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล  
(ช าระเป็นข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ชนิดข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2556/57 ในราคา 8,500 บาทต่อตัน  
จ านวน 431.76 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3.67 ล้านบาท กรณีส่งมอบแบบตู้คอนเทนเนอร์ หรือ 391.29 ตัน คิดเป็นมลค่า 
3.33 ล้านบาท กรณีส่งมอบแบบเรือใหญ่ ตามมติ นบข.) 

 3. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) รับผิดชอบการด าเนินการจัดส่งข้าวให้แก่ฝ่ายโมซัมบิก  
โดยประสานงานรายละเอียดการด าเนินการดังกล่าวกับ กต. 

 4. มอบหมายให้ กต. ประสานงานกับฝ่ายโมซัมบิกเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดส่ง เช่น ก าหนดเวลาในการ
ส่งมอบ ประเภทของเรือท่ีจะมารับมอบ รูปแบบของการส่งมอบ (แบบตู้คอนเทนเนอร์หรือแบบเรือใหญ่) และพิธีการส่ง
มอบข้าวต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กต. รายงานว่า สาธารณรัฐโมซัมบิกก าลังประสบภัยพิบัติจากความแห้งแล้งที่นับว่ามีความรุนแรงมากที่สุด

ในรอบ 30 ปี ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกของเกษตรกรชาวโมซัมบิกกว่า 462,000 ราย และท าให้เกิดความ 
ไม่มั่นคงทางอาหารแก่ชาวโมซัมบิกจ านวนกว่า 1.4 ล้านคน ในขณะที่รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกอยู่ในภาวะขาดแคลน

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

เพื่อให้การด าเนินการบริจาคข้าวดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและ 
มีข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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งบประมาณในการน าเข้าข้าวจากต่างประเทศเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากโมซัมบิก
ประสบปัญหาเศรษฐกิจจนต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเ งินจากกองทุนการเ งินระหว่างประเทศ  
(International Monetary Fund : IMF) ซึ่งไม่อนุญาตให้รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกกู้เงินจากแหล่งเงินกู้อื่นเพิ่มอีก  
ที่ประชุมกลุ่มประเทศประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้ (Southern African Development Community : 
SADC) จึงได้ประกาศขอรับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนในภูมิภาค (Regional Humanitarian Appeal 
and Recovery Support) เมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. 2559 เนื่องจากภาวะความแห้งแล้งในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ที่รวมถึง
สาธรณรัฐโมซัมบิกได้ส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนอาหารอย่างหนัก 

2. เมื่อเดือนเมษายน 2559 รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกได้แสดงความประสงค์ขอซื้อข้าวชนิด 5% และ 15% 
จ านวน 300,000 ตัน จากรัฐบาลไทยในลักษณะรัฐต่อรัฐ (G-to-G) ภายใต้เง่ือนไขพิเศษ เพื่อบรรเทาภัยพิบัติจาก
ความแห้งแล้ง โดยขอรับเงินกู้แบบผ่อนปรนระยะ 5 ปีขึ้นไป เพื่อน ามาช าระค่าข้าว อย่างไรก็ดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของไทย ได้แก่ กค. พณ. กต. และธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสถานะ
ทางการเงินและการคลังของโมซัมบิกน่าจะมีความเสี่ยงสูงเกินกว่าท่ีฝ่ายไทยจะรับได้และรัฐบาลไทยไม่มีระเบียบรองรับ
ส าหรับการขายข้าวในลักษณะดังกล่าว  

3. ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือสาธารณรัฐ
โมซัมบิกได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาให้ความช่วยเหลือโมซัมบิก  
ในระยะสั้น โดยขอรับบริจาคข้าวเพื่อบรรเทาภัยพิบัตจากความแห้งแล้งอย่างรุนแรง ที่ส่งผลให้เกิดความไม่มั่นคง  
ทางอาหารแก่ชาวโมซัมบิกกว่า 1.4 ล้านคน ประกอบกับในขณะนี้โมซัมบิกก าลังประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ และ
เมื่อค านึงถึงความสัมพันธ์อันดีและการมีความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลโมซมับกิ 
จึงขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาสนับสนุนการขอรับบริจาคข้าวดังกล่าวด้วยโดยหากรัฐบาลไทยจะบริจาคข้าวให้รัฐบาล
โมซัมบิก ฝ่ายโมซัมบิกพร้อมที่จะจัดส่งเรือขนสินค้ามารับข้าวที่ท่าเรือในประเทศไทย 

4. กต. พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้รัฐบาลไทยพิจารณาบริจาคข้าวให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิก  
บนพ้ืนฐานของการให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

4.1 การให้ความช่วยเหลือแก่สาธารณรัฐโมซัมบิกในช่วงเวลาที่ยากล าบากและอย่างทันท่วงที นอกจากจะ
เป็นการช่วยกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-โมซัมบิกให้แนบแน่นใกล้ชิดยิ่งขึ้นแล้ว ยังจะเอื้อต่อผลประโยชน์ของไทย
ในสาธารณรัฐโมซัมบิกในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุนในสาธารณรัฐโมซัมบิกสูงท่ีสุด
ในภูมิภาคแอฟริกาและปัจจุบันโมซัมบิกเป็นแหล่งวัตถุดิบอัญมณีที่ส าคัญในล าดับต้นส าหรับอุตสาหกรรมอัญมณี และ
เครื่องประดับของไทย นอกจากน้ี รัฐบาลไทยยังได้เปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 
ที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความส าคัญของสาธารณรัฐโมซัมบิก 

4.2 สาธารณรัฐโมซัมบิกเป็นตลาดส่งออกข้าวของไทยที่มีศักยภาพโดยที่ผ่านมา ภาคเอกชนโมซัมบิก  
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น าเข้าข้าวจากไทยในปริมาณเฉลี่ย 2.4 แสนตันต่อปี โดยในปี 2559 สาธารณรัฐโมซัมบิกน าเข้าข้าวจากประเทศไทย
ในปริมาณ 341,631 ตัน โดยมีปริมาณการน าเข้าเป็นอันดับที่ 6 ในภูมิภาคแอฟริกา และอันดับที่ 12 ในโลก ซึ่งไทย
สามารถใช้ประโยชน์ จากการบริจาคข้าวในครั้งนี้ในการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้บริโภคชาวโมซัมบิก
อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น 

5. การบริจาคข้าวในครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกข้าวของภาคเอกชนไทยไปยังสาธารณรัฐโมซัมบิก 
เนื่องจากปริมาณข้าวที่จะบริจาคมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณข้าวที่สาธารณรัฐโมซัมบิกน าเข้าจากไทย 

6. เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการบริจาคข้าวให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกแล้ว พณ .  
จะประสานงานรายละเอียดการส่งมอบข้าวกับ กต. และ กต. จะประสานงานกับฝ่ายโมซัมบิกเกี่ยวกับรายละเอียดใน
การจัดส่งและพิธีการส่งมอบข้าวต่อไป  

7. กต. ได้จัดการประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางและความเป็นไปได้ในการบริจาคข้าวให้แก่รัฐบาล
สาธารณรัฐโมซัมบิก เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ ส านัก
งบประมาณ (สงป.) กค. พณ. และส านักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งที่ประชุม
มีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ กต. เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาบริจาคข้าวชนิด 5% จ านวน 1,000 ตัน ให้แก่รัฐบาล
สาธารณรัฐโมซัมบิกบนพื้นฐานของการให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม 

8. นบข. ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันท่ี 22 มี.ค. 2560 ซึ่งท่ีประชุม
มีมติเห็นชอบหลักการในการด าเนินการ ดังน้ี 

8.1 การบริจาคข้าวให้รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิก โดยให้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดหาผู้ส่งออกข้าวที่เป็น
สมาชิกสมาคมฯ ที่มีประสบการณ์และความช านาญในการส่งออกข้าวไปยังโมซัมบิก จัดท าข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกใส 
(Polyethylene: PE) ขนาด 5 กิโลกรัม ประทับข้อความ “With the Compliments of the Royal Thai 
Government” บรรจุรวม 5 ถุง ลงในถุงกระสอบ (Polypropylene : PP) ขนาด 25 กิโลกรัม โดยบริจาคเป็นข้าว
ขาว 5% ในสต็อกของรัฐบาล ปีการผลิต 2556/57 ปริมาณ 1,000 ตัน ซึ่งฝ่ายโมซัมบิกจะจัดส่งเรือขนสินค้ามา
รับข้าวท่าเรือขนสินค้ามารับข้าวที่ท่าเรือในประเทศไทย 

8.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้เหมาะสมส าหรับการบริจาค บรรจุถุง และส่ง
มอบลงเรือที่รัฐบาลโมซัมบิกจะส่งมารับมอบ ช าระเป็นข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลชนิดข้าวขาว 5% ปีการผลิต 
2556/57 ในราคา 8,500 บาทต่อตัน (รวมภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายร้อยละ 1) ซึ่งเป็นระดับราคาที่ใกล้เคียงกับข้าวที่ได้รับ
อนุมัติให้ขายในการประมูลทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ให้แก่สมาชิกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยตามมูลค่าที่ส่งมอบจริง  
โดยปริมาณข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่ใช้ในการบริจาคให้รัฐบาลโมซัมบิกและที่ใช้ช าระเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการของผู้ส่งออกข้าว รวมเป็นปริมาณข้าวทั้งหมด ดังน้ี 
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รายการ ปริมาณข้าวในสต็อกของรัฐบาล 
กรณีส่งมอบแบบตู้คอนแทนเนอร์ กรณีส่งมอบแบบเรือใหญ่ 

ข้าวส าหรับบริจาคให้รัฐบาลโมซัมบิก 1,000 ตัน 1,000 ตัน 
ข้าวส าหรับใช้ช าระเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการ 

431.76 ตัน 391.29 ตัน 

รวมปริมาณข้าวในสต็อกของรัฐบาล
ที่ใช้ทั้งหมด 

1,431.76 ตัน 
(ร้อยละ 10) 

1,391.29 ตัน 
(ร้อยละ 10) 

8.3 ปริมาณข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่ใช้ในการบริจาคให้รัฐบาลโมซัมบิกรวมค่าใช่จ่ายในการด าเนินการ  
คิดเป็นมูลค่า ดังน้ี 

รายการ มูลค่าข้าวบรจิาคให้รัฐบาลโมซัมบิค 
กรณีส่งมอบแบบตู้คอนแทนเนอร์ กรณีส่งมอบแบบเรือใหญ่ 

ค่าข้าวในสต็อก (ค่าข้าวในสต็อก 1,000 
ตัน ตันละ 8,500 บาท) 

8.50 ล้านบาท 8.50 ล้านบาท 

ค่าปรับปรุงคุณภาพก่อนส่งมอบ (ตามที่
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเสนอ) 

3.67 ล้านบาท 3.33 ล้านบาท 

รวมมูลค่าข้าวบริจาค 12.17 ล้านบาท 11.83 ล้านบาท 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการการบริจาคข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลชนิดข้าวขาว 5% ปีการผลิต 2556/57 
ปริมาณ 1,000 ตัน บรรจุลงถุงขนาด 5 กิโลกรัม ให้รัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกบนพื้นฐานการให้ความช่วยเหลือเพื่อ
มนุษยธรรม (ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว) โดยรัฐบาลโมซัมบิกจะจัดส่งเรือขนสินค้ามารับข้าว
ที่ท่าเรือ ณ ประเทศไทย 

2. รับทราบการช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการปรับปรุงคุณภาพข้าวให้เหมาะส าหรับการบริจาคการบรรจุ
ลงถุง และการส่งมอบลงเรือที่รัฐบาลโมซัมบิกจะส่งมารับมอบ โดยช าระเป็นข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล  
(ตามมติคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าว) ทั้งนี้ ให้ พณ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ 
สงป. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

3. ให้ พณ. รับผิดชอบการด าเนินการจัดส่งข้าวให้แก่ฝ่ายโมซัมบิก โดยประสานงานรายละเอียดการ
ด าเนินการดังกล่าวกับ กต. 

4. ให้ กต. ประสานงานกับฝ่ายโมซัมบิกเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดส่ง เช่น ก าหนดเวลาในการส่งมอบ 
ประเภทของเรือทีจ่ะมารับมอบ รูปแบบของการส่งมอบ (แบบตู้คอนเทรนเนอร์หรือแบบเรือใหญ่) และพิธีการส่งมอบข้าวต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2560 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160560 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนมาเจริญกับถนนบางบอน 5 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนมาเจริญกับถนนบางบอน 5 พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนมาเจริญกับถนนบางบอน 5 ในท้องที่แขวงหนองแขม  
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท. เสนอว่า ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงเทศบาล  

สายซอยเอกชัย 131 (ปัจจุบันเรียกถนนมาเจริญ) ถนนบางบอน 5 และซอยเพชรเกษม 81 พ.ศ. 2549 ในท้องที่ 
แขวงบางบอน เขตบางบอน และแขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
วันท่ี 16 ส.ค. 2549 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. 2549 ก าหนดใช้บังคับ 4 ปี ครบก าหนดระยะเวลาใช้บังคับแล้ว 
ตั้งแต่วันท่ี 16 ส.ค. 2553 

2. ในการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาในข้อ 1. กรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์และท าการก่อสร้าง
โดยเริ่มต้นจากถนนบางบอน 5 (ซอยเอกชัย 131) ถึงสะพานเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือจากเดิมที่มีขนาด 2 ช่อง
จราจร ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้มีขนาด 4 ช่องจราจร ความยาว 6 กิโลเมตรเศษ ขณะนี้ได้เปิดให้
ประชาชนสัญจรแล้ว แต่โดยท่ีส่วนเชื่อมต่อจากถนนบางบอน 5 ไปยังถนนมาเจริญ ผ่านแยกถนนเลียบคลองภาษีเจริญ
ฝั่งเหนือและถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ให้ขยายสะพานข้ามคลองภาษีเจริญทั้งฝั่งเหนือและฝั่งใต้จากเดิมที่เป็น
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร ขยายเป็น 4 ช่องจราจร พร้อมขยายช่องทางจราจรบริเวณแยกจุดตัดของ
ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือและฝั่งใต้เป็น 5 ช่องทางจราจร และรถสามารถเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกจุดตัดทั้งสอง 

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

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและอ านวยความสะดวก 
ในการเดินทางของประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ได้ตลอดรวมระยะทางยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตรเศษ พ้ืนที่บริเวณน้ียังจัดกรรมสิทธิ์ไม่แล้วเสร็จ เน่ืองพระราชกฤษฎีกา 
ตามข้อ 1. สิ้นผลการใช้บังคับแล้ว 

3. โดยที่โครงการขยายทางหลวงท้องถิ่นดังกล่าวสามารถอ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและ
การขนส่งของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีและบริเวณใกล้เคียงได้มากยิ่งขึ้นและเป็นการแก้ไขปัญหา
การจราจรบริเวณทางแยกโดยให้รถเลี้ยวซ้ายผ่านทางแยกได้ตลอด จึงมีความจ าเป็นจะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
เพื่อด าเนินการโครงการขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนมาเจริญกับถนนบางบอน 5 ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ทั้งนี้  
ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นประชาชน โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบวัตถุประสงค์ของการขยาย
ทางหลวงท้องถิ่นดังกล่าวและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่จะเวนคืนและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งประชาชนผู้มี
ส่วนได้เสียส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการด าเนินการโครงการ 

4. ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนมาเจริญกับถนนบางบอน 5  
ในท้องที่แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร มีส่วนแคบท่ีสุดหกสิบเมตร และส่วนกว้างที่สุดแปดสิบเมตร 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการขอตราพระราช

กฤษฎีกานี้เป็นไปเพื่อให้กฎหมายรองรับ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่นสายถนนมาเจริญกับถนนบางบอน 5 โดยพื้นที่ที่ขอเวนคืนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ 
การด าเนินงานตามภารกิจของ กษ. แต่อย่างใด และเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว
หากผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจราคาหรือจ านวนเงินค่าทดแทนที่ทางราชการก าหนดให้ ก็สามารถยื่นอุทธรณ์รวมถึงใช้สิทธิ  
ในการฟ้องคดีตามขั้นตอนของกฎหมายได้ต่อไป ทั้งนี้ กษ. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ขอให้กรุงเทพมหานครให้ความส าคัญ
กับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้ าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าในพื้นที่
บริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น 
สายถนนมาเจริญกับถนนบางบอน 5 พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับไปด าเนินการในการก าหนดราคาและค่าตอบตอบแทนที่เป็นธรรมตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ 474/2551, 853/2535) ประกอบกับค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 799/2545 

3. ให้กรุงเทพมหานครรับความเห็นของ กษ. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2560 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160560 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม 9 ฉบับ 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. .... 
 2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... 
 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 4. ร่างพระราชกฤาฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 5. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่ เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการใน ท้องที่จังหวัดภูเก็ต  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 6. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดระนอง พ.ศ. .... 
 7. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. .... 
 8. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่ เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดสงขลา  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 9. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นท่ีเพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. .... 

รวม 9 ฉบับ ซึ่งมีสาระส าคัญเพื่อก าหนดเขตพื้นที่ในการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี  
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสงขลา 
และจังหวัดหนองบัวล าภู 
 
 

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

เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์
บ้านเมืองในปัจจุบัน และเพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยแก่ประชาชน
ในท้องที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลมาก
ยิ่งข้ึน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท. เสนอว่า ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 เห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ
ที่คล้ายกับสถานบริการตามที่ ยธ. เสนอ โดยในส่วนของ มท. ให้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงการก าหนดเขตพื้นที่ 
เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ภายใน 180 วัน และ 
มติ ครม. เมื่อวันท่ี 23 ก.พ. 2559 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาทบทวนเขตสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการออกไปอีก 180 วัน 

2. จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดหนองบัวล าภู ซ่ึงเป็นท้องที่
งดอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดชัยนาท 
จังหวัดชุมพร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดน่าน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพะเยา 
จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดยโสธร จังหวัดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสกลนคร จังหวัดสิงห์บุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวล าภู และจังหวัดอุทัยธานี เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ 
พ.ศ. 2545 ได้พิจารณาเห็นควรให้มีการก าหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ (Zoning) ขึ้นใหม่ 
(จังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยแยกออกจากจังหวัดหนองคายตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ  
พ.ศ. 2554) 

3. ส าหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสงขลา ได้ขอก าหนดเขตพ้ืนที่
การอนุญาตให้ต้ังสถานบริการ (Zoning) เพ่ิมเติม และให้คงเขตพื้นท่ีที่ก าหนดแต่เดิมไว้ 

4. การก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ตามข้อ 2. และข้อ 3. ดังกล่าว  
เป็นการก าหนดเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และเพื่อให้การรักษาความ
สงบเรียบร้อยแก่ประชาชนในท้องที่เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลมากยิ่งขึ้น ตามมติ ครม. 
ในข้อ 1. 

5. ก าหนดเขตพื้นที่การอนุญาตให้ ต้ังสถานบริการขึ้นใหม่ ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดบึงกาฬ  
จังหวัดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดหนองบัวล าภู และก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาต ให้ต้ังสถานบริการ
เพ่ิมเติมในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสงขลา 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ 

จ านวน 9 ฉบับ เนื่องจากเป็นการด าเนินการให้เป็นตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ประกอบกับค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
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การแข่งรถยนต์และจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะ  
ที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 22 ก.ค. 2558 ที่ห้ามมิให้สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษาหรือหอพกัในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และมติ ครม. เมื่อวันท่ี 14 ก.ค. 2558 ในส่วนท่ีให้ มท. พิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงการก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zoning) ให้เหมาะสมสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ รวม 9 ฉบับ ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ ศธ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2560 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160560 
 
เรื่อง : การส่งมอบศาลาไทยที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสร้างในโครงการร่วมงาน International Horticultural Exposition : 

EXPO 2016 ณ สาธารณรัฐตุรกี ให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. อนุมัติการส่งมอบศาลาไทยที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดสร้างในโครงการร่วมงาน 
International Horticultural Exposition : EXPO 2016 ณ สาธารณรัฐตุรกี ให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2560 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการร่วมงาน International 

Horticultural Exposition : EXPO 2016 ณ เมือง Antalya สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 30 ตุลาคม 
2559 โดยก่อนเริ่มโครงการดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกีเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2558 โดยได้พบปะหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีและได้ขอให้ฝ่ายไทย
พิจารณารูปแบบการจัดสวนไทยในลักษณะถาวร โดยฝ่ายตุรกียินดีที่จะรับหน้าที่ในการดูแลรักษาสวนดังกล่าวหลังจาก
เสร็จสิ้นงานแสดงเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมือง Antalya ต่อไป นายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องการจัดสร้างสวนถาวรตามค าขอของตุรกี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรจึงได้ด าเนินโครงการร่วมงานดังกล่าว โดยจัดนิทรรศการในลักษณะสวนถาวร พร้อมทั้งสร้างศาลาไทยเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ของประเทศไทยและเป็นที่ระลึกความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศและเป็นสถานที่จัดนิทรรศการและ
กิจกรรมของประเทศไทย 

2. กค. รายงานว่า กษ. มีความประสงค์จะส่งมอบศาลาไทยที่จัดสร้างขึ้น ณ เมือง Antalya สาธารณรัฐตุรกี  
ตามค าขอของตุรกี (ตามข้อ 1.) และครุภัณฑ์ในศาลาไทยหลังดังกล่าว จ านวน 13 รายการ ให้แก่สาธารณรัฐตุรกี กษ. 
(กรมส่งเสริมการเกษตร) จึงได้ด าเนินการตามขั้นตอนในการส่งมอบ ดังนี้ 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ เป็ นสัญลั กษณ์ ของประ เทศ ไทยและ เป็ นที่ ร ะลึ ก
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศตามค าขอของฝ่ายตุรกี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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 (1) ครุภัณฑ์จ านวน 13 รายการ กษ. ได้ประสานไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 153 (ตามข้อ 3. - 5.) โดยกรมบัญชีกลาง 
โดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุพิจารณาแล้วอนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อดังกล่าวเฉพาะรายการวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่ประจ าในศาลาไทยเป็นกรณีเฉพาะรายได้ 

 (2) ศาลาไทย ศาลาไทยถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ของรับบาลไทยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ จึงต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยที่ตั้งอยู่ที่ในต่างประเทศที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
หลักการไว้เมื่อวันที่  17 มี.ค. 2530 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงขอให้กรมธนารักษ์พิจารณาด าเนินการเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาการขาย การแลกเปลี่ยน การให้ การจ าหน่าย จ่ายโอนหรือจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยในต่างประเทศ เพื่อขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเมื่อวันที่ 
17 ก.พ. 2560 แล้ว มีมติเห็นชอบให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติให้ส่งมอบศาลาไทยดังกล่าวให้แก่รัฐบาล
สาธารณรัฐตุรกี 

3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (13) บัญญัติให้
การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีให้เสนอได้เฉพาะเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอคณะรัฐมนตรี 

4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 157 (3) ก าหนดให้
หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้น เปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่
พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งให้โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้
ต่อกันด้วย 

5. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2530  อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาวางระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ตามที่ กค. เสนอ โดยหลักการดังกล่าว
ก าหนดว่าการขาย การแลกเปลี่ยน การให้ การจ าหน่าย จ่ายโอนหรือจัดหาประโยชน์ (ถ้ามี) ให้มีคณะกรรมการถาวร
ขึ้นคณะหนึ่งประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนส านักงบประมาณ 
ผู้แทนส่วนราชการผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์เป็นกรรมการและอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นกรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่พิจารณาเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการด าเนินการขาย แลกเปลี่ยน ให้ จ าหน่าย จ่าย โอน  
หรือจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ส่วนราชการผู้ครอบครองและใ ช้ประโยชน์ไม่ต้องการใช้ประโยชน์ 
จากอสังหาริมทรัพย์นั้นอีกต่อไป โดยให้ส่วนราชการดังกล่าวท าเรื่องเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี  
ได้โดยตรง เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว กค. ก็จะมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
จากหัวหน้าส่วนราชการไปด าเนินการต่อไป เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้ส่วนราชการนั้นแจ้งให้ กค. ทราบ ส่วนรายได้ที่
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เกิดจากการด าเนินการดังกล่าวให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ กค. เสนอ ท้ังนี้ ให้ กค. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ สงป. ไปพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2560 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160560 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมร่วมกับทบวงการพลังงาน
ปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) จ านวน 4 รายการ เพื่อแจ้งให้คณะผู้แทน
ถาวรไทยประจ ากรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียทราบและแจ้ง IAEA ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ หากมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในส่วนของวัน เวลา หรือสถานท่ีจัดกิจกรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย และ
ไม่กระทบเนื้อหาสารัตถะส าคัญ ขอให้ วท. หารือร่วมกับ กต. เพื่อพิจารณาด าเนินการในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องน าเสนอ 
ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การฝึกอบรม Regional Training Course on Methodologies and Mechanisms for Screening 

Against Abiotic Stresses Using Mutation Breeding and Molecular Markers มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทาง
ทฤษฏีและทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ molecular markers ในการปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งรวมถึงการคัดกรอง
ลักษณะเป้าหมายของพืชที่ใช้ในการผลิตพลังงานชีวภาพ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จ านวน 38 คน โดยกรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมดังกล่าว 

2. การฝึกอบรม Regional Training Course on IAEA/RCA Regional Training Course on Intensity 
Modulated Radiation Therapy for Lung and Oesophageal Cancers มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักรังสีและ
แพทย์สามารถใช้ Intensity Modulated Radiation Therapy (IMRT) ส าหรับรักษามะเร็งปอดและหลอดอาหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งเตรียมพร้อมให้ผู้เข้าร่วมสามารถไปจัดฝึกอบรมในเรื่องดังกล่าวในประเทศของ
ตนได้ โดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 38 คน โดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็น
เจ้าภาพจัดการฝึกอบรมดังกล่าว 

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

เพื่อเป็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้
ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมบทบาทของไทยในกรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีระดับนานาชาติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. การประชุม Annual Meeting of the Tropical Group on Radioactive Waste Management  
มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับกิจกรรมในปีท่ีผ่านมาและกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีน้ีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
กากกัมมันตรังสี โดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 40 คน โดยส านักงานปรมาณูเพื่อสันติจะเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมดังกล่าว 

4. การฝึกอบรม Regional Workshop on the joint Convention on the Safety of Spent Fuel 
Management and on the Safety of Radioactive Waste Management มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและหารือ
เกี่ยวกับอนุสัญญา ประโยชน์ท่ีรัฐภาคีจะได้รับ พันธกรณีภายใต้อนุสัญญากระบวนการทบทวน และประเด็นทางกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จ านวน 40 คน โดยส านักงานปรมาณูเพื่อสันติจะเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม
ดังกล่าว 
การจัดกิจกรรมทั้ง 4 รายการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์กับนักวิชาการและหน่วยงานของไทยในการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีในทางสันติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมบทบาทของ
ไทยในกรอบความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติอีกด้วย 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ วท. เสนอ และให้ วท. (ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ) รับความเห็นของ กต. เกี่ยวกับบุคคลที่มี
สิทธิจะได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2560 วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
160560 
 
เรื่อง : ขออนุมัติแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. หลักการและเหตุผล 

แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) พัฒนาขึ้นเพื่อสารต่อการ
ด าเนินการที่ได้เริ่มต้นไว้ในแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 โดยแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถ
ทางการวัดที่ตอบโจทย์ความต้องการและความจ าเป็นของประเทศ อันเกิดจากนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนอื่นๆ รวมถึงการถ่ายทอดและส่งมอบ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านมาตรวิทยาเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้แก่ภาคการผลิต การต่อยอดความใส่ใจในเรื่องคุณภาพของ
คนไทยให้เกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ เพื่อให้วัฒนธรรมนี้ยกระดับตลาดสินค้าและบริการภายในประเทศ ซึ่งจะเป็น
แรงผลักดันให้ภาคการผลิตและภาคบริการของไทยผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดและผู้บริโภค อันจะส่งผลให้ตลาดการค้าของไทยกลายเป็นตลาดสินค้าและบริการคุณภาพ ผู้ บริโภคมีความ
ปลอดภัยในการใช้สินค้า และสินค้าไทยเป็นสินค้านวัตกรรมคุณภาพที่มีความสามารถเข้าสู่ตลาดสินค้าคุณภาพสูง รวมทั้ง
สามารถแข่งขันในตลาดดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามการจะด าเนินการดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนแผนแม่บทนี้ จะต้องมีความสามารถทางวิชาการ มีบุคลากรและเครื่องมือในการ
ด าเนินการที่เพียงพอ 

2. วิสัยทัศน์ 
ระบบมาตรวิทยาเข้มแข็งเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่เป็นระบบและมีสมรรถนะ 

สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ยกระดับประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการพัฒนา 

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

เพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่เป็นระบบและ
มีสมรรถนะ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ยกระดับประเทศไทยสู่กลุ่ม
ประเทศท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่ยั่งยืน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางการขับเคลื่อนระบบมาตรวิทยาของประเทศ ซึ่งมีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
เป็นองค์กรหลักในการด าเนินงาน โดยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ได้แก่ การผลักดันและยกระดับการใช้ประโยชน์
ระบบมาตรวิทยา รวมถึงการพัฒนาระบบมาตรวิทยาให้มีความสามารถและความยืดหยุ่นเพียงพอ เพื่อรองรับการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอันน าไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

4. ยุทธศาสตร์ 
แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์

หลัก 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาขีดความสามารถทางการวัดเพื่อตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของผู้ใช้

ประโยชน์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศให้เป็นระบบและมีสมรรถนะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการด้วยทักษะและเทคโนโลยีทางมาตรวิทยา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขับเคลื่อนสังคมคุณภาพด้วยมาตรวิทยา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติสู่องค์กรภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีความ

เป็นเลิศทางการวัด 
5. ความเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติ 

แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีความเช่ือมโยงและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายระดับชาติ ดังนี้ 

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ยุทธศาสตร์ชาติ มีวิสัยทัศน์ในการร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นประเทศท่ีมีความ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแผนแม่บทพัฒนาระบบ
มาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มีความเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 4 ยุทธศาสตร์  
อันประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน (3) ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (4) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีความเช่ือมโยงกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ใน 6 ยุทธศาสตร์ อันประกอบด้วย  
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(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน (3) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (5) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
และ (6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

5.3 ประเทศไทย 4.0 
การพัฒนาระบบมาตรวิทยาของประเทศไทย ตามแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 

(พ.ศ. 2560 - 2564) จะช่วยเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุค ประเทศไทย 4.0 ได้ดังนี้ (1) เปลี่ยนจากสินค้าโภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้านวัตกรรม และ (2) เปลี่ยนจากขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
เมื่อสิ้นสุดแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) จะก่อให้เกิด

ประโยชน์ 5 ประการ ดังต่อไปนี้ 
ประการที่ 1 ระบบมาตรวิทยาสามารถตอบสนองความจ าเป็นด้านการวัดของประเทศและความต้องการของ

ผู้ใช้ประโยชน์ในทุกมิติ 
ประการที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเป็นระบบและมีสมรรถนะ 
ประการที่ 3 กระบวนการผลิตและแรงงานไทยมีผลิตภาพสูงข้ึน 
ประการที่ 4 สังคมไทยตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นสังคมร่วมสมัยที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ

ที่เข้มแข็ง 
ประการที่ 5 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ และห้องปฏิบัติการปฐมภูมิเครือข่ายมีความเป็นเลิศด้านการวัด

ระดับแนวหน้าของเอเชีย และเป็นองค์กรภาครัฐท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
7. ผลกระทบ 

แผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) จะท าให้เกิดผลกระทบเชิง
บวกต่อความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ  
ภาคเศรษฐกิจและสังคม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

7.1 ผลกระทบต่อกลุ่มผู้ใช้งานภายในประเทศ 
ความสามารถทางการวัดภายในประเทศที่จ าเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคม อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ท าให้ผู้ประกอบการสามารถสอบเทียบ
เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบที่มีส่วนส าคัญกับการออกแบบและประกันคุณภาพได้บ่อยขึ้น ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จาก
ประเทศไทยมีคุณภาพสูงได้มาตรฐาน สามารถแข่งขันและได้รับการยอมรับในคุณภาพในตลาดการค้าโลกสูงข้ึน 
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การมีความสามารถในการสอบเทียบที่ครอบคลุมความต้องการภายในประเทศ ยังสามารถลดการ
สูญเสียเงินตราไปยังต่างประเทศจากการลดปริมาณการส่งเครื่องมือวัดและสินค้าไปวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ 
เป็นมูลค่ามากกว่า 500 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ความสามารถทางการวัดที่เพิ่มขึ้น จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมเครื่องมือวัด
ต้นแบบ เพื่อทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท และเกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์
ส าหรับนวัตกรรมเครื่องมือวัดต้นแบบท่ีผลิตขึ้น ซึ่งสามารถขยายผลไปสู่การจ าหน่ายในภูมิภาคอาเซียน 

7.2 ผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ 
องค์ประกอบด้านต่างๆ ของระบบมาตรวิทยา ได้แก่ หน่วยก าหนดมาตรฐาน หน่วยรับรองระบบงาน 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ เครือข่ายวิชาการ เครือข่ายวิชาชีพ และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  
มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันเป็นระบบ และเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล 
สร้างความมั่นใจท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค และท าให้เกิดความน่าเชื่อถือในการส่งออกผลิตภัณฑ์ ลดจ านวนการปฏิเสธสินค้า
น าเข้าจากประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเกษตร และอาหาร โดยประมาณผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้
ร้อยละ 0.72 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP 

7.3 ผลกระทบต่อผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิต 
ภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตของประเทศมีผลิตภาพสูงขึ้นจากการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  

โดยเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ด้านมาตรวิทยาแก่ภาคแรงงานของ
ประเทศ ท าให้แรงงานไทยมีทักษะด้านมาตรวิทยาสูงขึ้น นอกจากนี้สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ยังส่งเสริมให้วิสาหกิจ
ขนาดกลางและย่อม รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่สามารถสร้างนวัตกรรมให้แก่สินค้าและบริการของตนเพิ่มขึ้นด้วย
มาตรวิทยา โดยคาดว่าเมื่อสิ้นสุดแผนแม่บทฉบับนี้ ภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตจะมีผลิตภาพสูงข้ึนร้อยละ 5 

7.4 ผลกระทบต่อสังคม 
ภาคประชาชนและสังคมมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อันเนื่องจากการน าองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีด้านมาตรวิทยาไปร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสาธารณะในภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างสังคมคุณภาพ เช่น  
การเสริมสร้างบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุข และการบริหารจัดการความเสี่ยงทางสุขภาพในสังคมสูงวัยให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานมีความถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้ น 
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน การสนับสนุนงานของกระบวนการยุติธรรม และยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยให้กับชีวิตประชาชน การส่งเสริมให้น ามาตรวิทยาไปใช้ในการท าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 

นอกจากน้ี ภาคประชาชนและสังคมมีวัฒนธรรมคุณภาพที่เข้มแข็ง ให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้า
และบริการมากกว่าราคา อันเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันและขับเคลื่อนตลาดสินค้าและบริการของประเทศให้ภาคการผลิต
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ให้ความส าคัญกับการผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น ส่งผลให้ภาคประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
8. ประมาณการความต้องการงบประมาณแผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3  

(พ.ศ. 2560 - 2564) 
ประมาณการความต้องการงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ประมาณ 4,400  

ล้านบาท โดยจัดสรรเป็นรายปี ดังน้ี 
พ.ศ. 2560 จ านวน 613.20 ล้านบาท 
พ.ศ. 2561 จ านวน 1,051.20 ล้านบาท 
พ.ศ. 2562 จ านวน 605.90 ล้านบาท 
พ.ศ. 2563 จ านวน 975.90 ล้านบาท 
พ.ศ. 2564 จ านวน 1,153.90 ล้านบาท 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบในการขออนุมัติแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

เนื่องจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมทุกมิติ อีกทั้งแผนแม่บทดังกล่าวมีความสอดคล้องกับนโยบายของ กษ .  
ที่ได้ก าหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืน และในยุทธศาสตร์ที่ 2 ซึ่งมีผลลัพธ์
เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพ และประสิทธิภาพของห้องปฏิบัติการโดยรวม นั้น เห็นควรเพิ่ม วก. ซึ่งมีห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ทดสอบจ านวนมาก ในตารางผลลัพธ์ทางอ้อม/สนับสนุน 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการแผนแม่บทพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ตามที่ วท. เสนอ  
และให้ วท. ด าเนินภารกิจ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้รับ
ข้อสังเกตของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการด้วย และเมื่อกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติมีผลใช้บังคับแล้วให้ วท. พิจารณา
ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 3 ให้สอดคล้องกับกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสนอ ครม. ทราบต่อไป 
 


