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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2560 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180760 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 2 ฉบับ (ในท้องที่จังหวัดชัยนาท  

และจังหวัดศรีสะเกษ) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท  
ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

 2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ  
ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตส ารวจจัดรูปท่ีดินเพื่อด าเนินโครงการจัดรูปที่ดิน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากเจ้าของที่ดินในท้องที่ต าบลชัยนาท อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท และในท้องที่

ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร้องขอให้ทางราชการด าเนินการจัดรูปที่ดินในที่ดินของตน ประกอบ
กับได้มีโครงการจัดรูปที่ดินหลายพื้นที่ที่จะมีประกาศรัฐมนตรีก าหนดเขตท้องที่ที่จะส ารวจเป็น โครงการจัดรูปที่ดิน 
ตามพระราชบัญญัติที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ยังมิได้ประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปแบบที่ดิน ต่อมาได้มี
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ ข้ันตอนต่อไปจึงต้องประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูป
ที่ดินตามมาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยมาตรา 69 วรรคสอง บัญญัติให้บรรดาการด าเนินการใด
เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน ซึ่งได้กระท าไปแล้วในขั้นตอนใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้  
แต่การด าเนินการในข้ันตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้ในเรื่องใด ให้การด าเนินการต่อไปในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินกลางก าหนด 

2. คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย จึงได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการประชุมครั้งที่ 
10/2559 วันท่ี 19 ส.ค. 2559 มีมติเห็นชอบให้พ้ืนท่ีเขตส ารวจจัดรูปที่ดินตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ที่ยังไม่ได้ก าหนดให้เป็น 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าท าการส ารวจพื้นที่ที่จะจัดท าเป็น
โครงการจัดรูปที่ดิน โดยพัฒนาที่ดินทุกแปลงให้ได้รับประโยชน์จาก
โครงการชลประทานและการสาธารณูปโภคโดยทั่วถึง อันจะเป็นการ
ส่งเสริมการเกษตรกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ท าให้เกษตรมี
รายได้เพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นส่งผลให้ฐานะทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรและประทศมีความมั่นคงขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เขตโครงการจัดรูปที่ดิน ให้ด าเนินการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนดที่ดินให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน  
ตามมาตรา 32 และประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไป ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูป
ที่ดินได้โดยมิต้องมีการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

3. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้มีมติเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2559 รับทราบและเห็นชอบให้ด าเนินการ 
ตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในพื้นที่เขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน และให้ประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไป 
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา รวม 2 ฉบับ ดังกล่าว ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
  



3 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2560 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180760 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าท่ีดีส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาว
แวนนาไมปลอดโรค เพื่อให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าบริการตรวจสอบและ  
ค่าใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกัน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า ตามที่ได้มีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

ที่ดีส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคเป็นมาตรฐานบังคับ พ .ศ. 2559 มีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่ 
วันที่ 18 มิ.ย. 2560 นั้นซึ่งในปีแรก กษ. โดยกรมประมงจะเป็นผู้ให้บริการตรวจสอบและรับรองให้กับเกษตรกร  
แต่เนื่องจาก กษ. มีนโยบายในการถ่ายโอนภารกิจในการตรวจสอบและรับรองให้กับภาคเอกชนในระยะต่อไป จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐาน
บังคับ พ.ศ. 2560 เพื่อก าหนดค่าบริการไว้รองรับในการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐาน
บังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคให้ผู้ประกอบการ
ตรวจสอบรับรองภาคเอกชนในระยะต่อไปด้วยทั้งนี้ ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ภาคกลาง 
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี พื้นที่ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ตและสงขลา และผู้มีส่วนได้เสียเห็นชอบใน
อัตราค่าบริการดังกล่าวแล้ว 

2. คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานมีหลักเกณฑ์ในการ
ก าหนดค่าบริการตรวจสอบและค่าใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่
สอดคล้องกัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรอบมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ดีส าหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรคให้เป็นไปตามตารางที่ 3 ท้ายกฎกระทรวง 
โดยการตรวจประเมินครั้งแรกหรือการตรวจประเมินใหม่ (การตรวจต่ออายุใบรับรอง) ค่าตรวจสอบและรับรอง 
ตามจ านวนผู้ตรวจประเมิน ทั้งน้ี ไม่เกิน 5,000 บาท ต่อคนต่อวัน และจ านวนผู้ตรวจประเมินที่ใช้ให้พิจารณาก าหนด
ดังต่อไปนี้ 

3.1) ฟาร์มขนาดไม่เกิน 5 ไร่ ใช้ผู้ตรวจประเมินสูงสุดไม่เกิน 1 คนต่อวัน  
3.2) ฟาร์มขนาดมากกว่า 5 ไร่ขึ้นไป ใช้ผู้ตรวจประเมินสูงสุด ไม่เกิน 2 คนต่อวัน 

4. การตรวจติดตาม ค่าตรวจสอบและรับรองตามจ านวนผู้ตรวจประเมิน ท้ังนี้ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ตรวจ
ประเมิน โดยขั้นต่ าให้ใช้ผู้ตรวจประเมิน 1 คน ไม่เกินครึ่งวัน 

5. ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการส าหรับการตรวจวิเคราะห์โรคกุ้งตามมาตรฐานนี้ ก าหนด ไม่เกินโรคละ 
1,000 บาทต่อหน่ึงตัวอย่างการทดสอบ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับ
มาตรฐานบังคับ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2560 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180760 
 
เรื่อง : ขอถอนร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทานรวม 2 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้ถอน 

 1. ร่ างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุ งรักษาล าปาว  
เป็นทางน้ าชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

 2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองบางซ้าย – ลาดบัวหลวง เป็นทางน้ าชลประทาน 
ที่เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวง 

1.1 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว  
เป็นทางน้ าชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองบางซ้าย – ลาดบัวหลวง เป็นทางน้ าชลประทาน 
ที่เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และเพื่อให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มาเพื่อด าเนินการ 

2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559 และ วันท่ี 25 ต.ค. 2559 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. 
ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. แจ้งว่า กรมชลประทานได้มีหนังสือขอถอนร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. รวม 2 ฉบับ ออกจาการพิจารณา
ของ สคก. เพื่อด าเนินการแก้ไขประกาศ กษ. ที่ออกตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 
2485 เพื่อระบุท้องที่ให้ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน อันมีผลให้ต้องด าเนินการปรับปรุงและจัดท า 
ร่างกฎกระทรวงใหม่ให้สอดคล้องกัน สคก. จึงยุติการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ไว้ก่อน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อระบุท้องที่ให้ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน 
อันมีผลให้ต้องด าเนินการปรับปรุงและจัดท าร่างกฎกระทรวงใหม่ 
ให้สอดคล้องกัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. กษ. เสนอว่า มีความประสงค์จะขอถอดร่างกฎกระทรวงตามข้อ 3. ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. 
เนื่องจากได้ตรวจสอบเส้นแนวแบ่งเขตการปกครองทั้งหมดพบว่า พื้นที่จุดเริ่มต้นของทางน้ าชลประทานและเส้นแบ่งเขต
การปกครองที่ปรากฏในช่วงบริเวณของทางน้ าชลประทานที่จะด าเนินการนั้น มีความคลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้องกับบัญชี
ทางน้ าชลประทานท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ออกตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกรมชลประทานหลวง
พ.ศ. 2485 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการระบุท้องที่ในกิโลเมตรของทางน้ าชลประทานที่จะด าเนินการที่แน่นอนได้  
พร้อมทั้ งด าเนินการประกาศก าหนดทางน้ าชลประทานใหม่ให้ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน  
โดยกรมชลประทานจะประสานปกครองท้องที่เพื่อตรวจสอบและยืนยันแนวเขตการปกครองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง 
และขัดเจน จึงได้เสนอเรื่องขอถอนร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน
รวม 2 ฉบับ ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. ตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2560 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180760 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลน้ าตาล อ าเภออินทร์บุรี และต าบลต้นโพธิ์ 

อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลโพธิ์ชัย  
ต าบลน้ าตาล อ าเภออินทร์บุรี และต าบลต้นโพธิ์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ .ศ. ....  
ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. โดย ส.ป.ก. ได้มีนโยบายจัดซื้อที่ดินเอกชนจากเจ้าของที่ดินท่ีเสนอขายท่ีดินให้ ส.ป.ก. ใช้งบประมาณจาก

เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อน ามาด าเนินการปฏิรูปที่ดินโดยจัดให้เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนขอรับการจัด
ที่ดินจาก ส.ป.ก. ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท ากินหรือเกษตรกรที่มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ 
และเกษตรกรตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ได้เข้าท าประโยชน์โดยการเช่าหรือซื้อ เพื่อเป็นการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรใหม่ที่ดินท ากินเพียงพอแก่การด ารงชีวิต 

2. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2556  
มีมติเห็นชอบและอนุมัติวงเงินการจัดซื้อที่ดิน จ านวน 8 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 237 – 2 – 47 ไร่ เป็นเงิน 
66,493,975 บาท แต่เนื่องจากราคาที่ดินที่เสนอขายเกินกว่าหนึ่ งเท่าครึ่งของราคาประเมินของกรมธนารักษ์  
อ านาจในการพิจารณาอนุมัติวงเงินการจัดซื้อที่ดินจึงเป็นของคณะกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) 

3. อกก.คง. ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 26 ก.พ. 2557 มีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักการวงเงิน
การจัดซื้อท่ีดินในท้องต าบลโพธิ์ชัย ต าบลน้ าตาล อ าเภออินทร์บุรี และต าบลต้นโพธิ์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
จ านวน 8 แปลง (โฉนดที่ดินเลขท่ี 4892 27165 423 5709 27540 7952 7953 444) เนื้อที่ประมาณ 237 
– 2 – 47 ไร่ เป็นเงิน 66,493,975 บาท และเนื่องจากที่ดินตั้งอยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน อกก.คง. เห็นควรให้เสนอ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) เพื่อขออนุมัติก าหนดเขตปฏิรูปท่ีดินต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากิน
ให้มีท่ีดินท ากิน และเป็นการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและ
ด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างท่ัวถึง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. คปก. ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2557 มีมติอนุมัติให้ก าหนดเขตที่ดินเฉพาะพื้นที่
ตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของกรมที่ดิน จ านวน 8 แปลง เนื้อที่ประมาณ 237 – 2 – 47 ไร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามมติ อกก.คง. เพื่อให้ ส.ป.ก. มีอ านาจในการจัดซื้อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินได้ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 

5. จากการตรวจสอบข้อมูลแนวเขตการปกครองและที่ตั้งแปลงที่ดินเพื่อใช้ประกอบการเสนอร่างพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว ปรากฏข้อเท็จจริงว่า 

5.1 เขตการปกครองต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  ค าบรรยายเขตการปกครอง 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับ พ.ศ. 2540) ไม่สอดคล้องกับแผนท่ีของกรมแผนที่ทหารที่ใช้ประกอบค าบรรยาย 

5.2 เขตการปกครองต าบลชีน้ าร้าย อ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีแนวเขตติดต่อกับต าบลสร้อยทอง 
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ยังไม่สามารถยืนยันแนวเขตการปกครองที่สอดคล้องกันระหว่างทั้งสองจังหวัดได้  
ซึ่งกรมการปกครองได้แจ้งให้ทั้งสองจังหวัดเร่งรัดการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของแนวเขตการปกครองแล้ว  
จึงท าให้ ส.ป.ก. ไม่สามารถก าหนดเขตที่ตั้งที่ดินที่จะซื้อโฉนดเลขที่ 5709 และ 27165 ว่า ปัจจุบันอยู่ในเขต 
ต าบล อ าเภอ และจังหวัดใด 

5.3 เจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 7952 7953 444 ได้ยกเลิกการขายที่ดินให้ ส.ป.ก. เนื่องจากอายุมากและ
การประกาศเขตปฏิรูปท่ีดินต้องใช้ระยะเวลานาน จึงต้องการน าที่ดินไปขายให้บุคคลอื่นเพื่อน าเงินไปแบ่งให้บุตร 

5.4 คงเหลือที่ดินที่สามารถน ามาด าเนินการจัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ได้ จ านวน 3 แปลง ได้แก่  
โฉนดเลขท่ี 4892 423 27540 รวมเนื้อที่ 64 – 2 – 77 ไร่ 

6. ก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลโพธ์ิชัย ในท้องที่ต าบลโพธ์ิชัย ต าบลน้ าตาล อ าเภออินทร์บุรี และต าบลต้นโพธิ์ 
อ าเภอเมืองสิงห์บุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลโพธิ์ชัย ต าบลน้ าตาล อ าเภออินทร์บุรี 
และต าบลต้นโพธิ์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. 
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2560 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180760 
 

เรื่อง : การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (การปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์) 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ดังนี้ 

 1. ปรับปรุงประธานกรรมการ จากเดิม นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็น  
รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ที่ก ากับการบริหารราชการ กษ. 

 2. ปรับปรุงกรรมการในล าดับที่ 8 จากเดิม ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต 3 เป็น ผู้ตรวจราชการ
ส านักนายกรัฐมนตรี เขต 18 และล าดับที่ 9 จากเดิม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 เป็น ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 18 

 3. ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ จากเดิม 5 ข้อ เป็น 3 ข้อ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)  
ได้เห็นชอบด้วยแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รายงานการตรวจสอบการด าเนินงานการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด  

จังหวัดนครสวรรค์ ของกรมประมง กษ. มีข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะประเด็นที่ส าคัญดังนี้ 1) การด าเนินการในพื้นที่ 
บึงบอระเพ็ดของหน่วยงานต่างๆ ไม่เป็นไปตามกฎหมายและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง 2) คณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และ
พัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ไม่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด 3) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงาน
ต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นที่บึงบอระเพ็ดไม่มีการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ 

2. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ได้สั่งให้ กป. สรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จตรวจ
พบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และให้น าเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อขอปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่  
ของคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ดฯ เพื่อที่จะด าเนินการก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยค านึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้กรอบการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ ขอปรั บปรุ ง อ งค์ ป ระกอบและอ าน าจหน้ าที่ ขอ ง
คณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ดฯ เพื่อที่จะด าเนินการ
ก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 
โดยค านึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้กรอบ 
การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน มีผลกระทบ
กับประชาชนที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์อยู่ในบึงบอระเพ็ด จึงจ าเป็นต้องใช้กลไกของคณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และ
พัฒนาบึงบอระเพ็ดฯ โดยการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับการก าหนดเขตตรวจราชการ  
ส านักนายกรัฐมนตรี และการก าหนดเขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กษ. รวมทั้งอ านาจหน้าที่ให้ครอบคลุม 
การด าเนินการก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยค านึงถึงกระบวนการ  
มีส่วนร่วมของประชาชน และเพื่อให้การก าหนดแนวทางการพัฒนาบึงบอระเพ็ดเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เป็นไปตาม
กฎหมายและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด าเนินการตามข้อเสนอแนะของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

4. คณะกรรมการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์  
4.1 องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (ชุดเดิม) ล าดับที่ 8 ผู้ตรวจราชการส านัก

นายกรัฐมนตรี เขต 3 องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (ชุดใหม่) ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต 18  
4.2 องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (ชุดเดิม) ล าดับที่ 9 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ เขต 3 องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (ชุดใหม่) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เขต 18 

5. อ านาจหน้าท่ี 
5.1 อ านาจหน้าท่ี (เดิม) ก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาบึงบอระเพ็ด โดยค านึงถึงกระบวนการการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้กรอบการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมของบึงบอระเพ็ด อ านาจหน้าที่ 
(ใหม่) ก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาบึงบอระเพ็ด โดยค านึงถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้
กรอบการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม 

5.2 อ านาจหน้าท่ี (เดิม) ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนด าเนินโครงการในระยะต่างๆ ตามผล
การศึกษา ความเหมาะสม และอนุมัติแผนปฏิบัติการหรือโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ดของ  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ อ านาจหน้าที่ (ใหม่) ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแผนด าเนินโครงการในระยะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบึงบอระเพ็ดทั้งในส่วนของราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

5.3 อ านาจหน้าที่ (เดิม) ประสานและติดตามประเมินผลการด าเนินการพัฒนาบึงบอระเพ็ดของหน่วยงาน
ต่างๆ อ านาจหน้าท่ี (ใหม)่ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

5.4 อ านาจหน้าท่ี (เดิม) เชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมช้ีแจงให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นสมควร 

5.5 อ านาจหน้าท่ี เดิม) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2560 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180760 
 
เรื่อง : เอกสาร Ministerial Declaration of the High - Level Political Forum on Sustainable Development 

and the ECOSOC High - Level Segment 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. เห็นชอบ (ร่าง) เอกสาร Ministerial Declaration of the High - Level Political Forum on 
Sustainable Development and the ECOSOC High - Level Segment 

 2. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง (ร่าง) เอกสาร Ministerial Declaration of the High - Level Political 
Forum on Sustainable Development and the ECOSOC High - Level Segment ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้อง
น าเสนอ ครม. พิจารณาใหม่ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(กพย.) ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2559 ตามที่ สศช. ในฐานะฝุายเลขานุการ กพย. เสนอ ซ่ึงที่ประชุมได้มี
มติรับทราบประเด็นต่างๆ ซ่ึงรวมถึงการเข้าร่วมติดตามและทบทวนผลการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ค.ศ. 2030 ในระดับชาติ โดยสมัครใจของประเทศไทย โดยเป็นการเข้าร่วมติดตามเรื่องการลดความยากจนในประเทศ
ในปี 2560 

2. กต. รายงานว่า เวทีหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (High – Level Political Forum 
on Sustainable Development – HLPE) เป็นการประชุมประจ าปีที่สหประชาชาติจัดขึ้นเพื่อทบทวนและติดตามผล
การอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ซึ่งผู้น าประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยได้รับรองการเข้าร่วมประชุม 
เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2558 และมีก าหนดการเสนอรายงานการทบทวนและติดตามเรื่องดังกล่าวของประเทศไทย  
ในการประชุม HLPF ระดับรัฐมนตรีในปีนี้ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 20 ก.ค. 2560 ณ ส านักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก 

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

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองในการด าเนินงานเพื่อบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขจัดความยากจนและ
การส่งเสริมให้เกิดความเจริญในทุกสังคมโดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. กต. แจ้งว่า เวทีหารือ HLPF จะจัดขึ้นในห้วงการประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ 
ภายใต้หัวข้อหลัก คือ การขจัดความยากจนและส่งเสริมความรุ่งเรื่องในโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลง (Eradicating Poverty 
and Promoting Prosperity in a Changing World) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทย 

4. ในช่วงท้ายของเวที HLPF ที่ประชุมจะมีการพิจารณารับรอง (ร่าง) เอกสาร Ministerial Declaration of the 
High - Level Political Forum on Sustainable Development เพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์ในเวทีหารือ HLPF ระดับ
รัฐมนตรี ในวันที่ 19 ก.ค. 2560 ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองของรัฐบาลประเทศต่างๆ ต่อการด าเนินการ  
ตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขจัดความยากจนและการส่งเสริมให้เกิดความเจริญในทุกสังคม
โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ซึ่งสาระส าคัญของ (ร่าง) Ministerial Declarationฯ เป็นการตระหนักและเน้นที่จะมุ่งมั่น
ร่วมกันด าเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น 

4.1 เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นสากล และยืดหยุ่น และด าเนินการอย่างบูรณาการ ไม่แบ่งแยกและ 
มีความสมดุลระหว่างการพัฒนา 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

4.2 การขจัดความยากจนต้องค านึงถึงผู้ที่ถูกละเลยมากที่สุดเป็นอันดับแรก รวมทั้งการประยุกต์นโยบาย
เพื่อรองรับลักษณะของความยากจนที่มีความหลากหลายมิติ มุ่งมั่นที่จะยุติความยากจน ความหิวโหย และให้มั่นใจ  
ว่าทุกคนมีสุขภาพดีในทุกที ่

4.3 การสนับสนุนให้เกิดสังคมที่สันติ ยุติธรรม อย่างทั่วถึง ซึ่งสังคมจะต้องเข้าถึงความยุติธรรมมีอย่างเท่า
เทียมบนพื้นฐานของการเคารพในสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิในการพัฒนา การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและ
การก ากับดูแลกิจการที่ดีในทุกระดับ 

4.4 เน้นการลงทุนกับเด็ก วัยรุ่น และเยาวชน ซ่ึงเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ เช่น ยุติความยากจนที่สืบทอดระหว่างรุ่น เพิ่มพลังการสร้างอนาคตที่มั่งคั่ง 

4.5 ตระหนักถึงภัยคุกคามเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในความท้าทาย 
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้ เป็นภาระต่อความยากจนและเปราะบางที่สุด เราจึงต้องตระหนักในเรื่องนี้บนพื้นฐานของความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ รวมทั้งที่ประชุมยินดีต่อข้อตกลงปารีสที่มีผลใช้บังคับก่อนก าหนดเวลา สนับสนุนให้
ทุกฝุายด าเนินการตามข้อตกลงอย่างเต็มที่ 

4.6 ย้ าว่าเวทีการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและคณะ
มนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติเป็นศูนย์กลางในกระบวนการติดตามและทบทวนในระดับโลก 

4.7 รับทราบว่า ความยากจนยังคงเป็นสาเหตุหลักของความหิวโหย (โดยมีคนประมาณ 793 ล้านคน  
ที่ยังอยู่ในภาวะทุพโภชนาการอยู่ทั่วโลก และมีเด็กกว่า 155 ล้านคน อยู่ในภาวะแคระแกร็นและทุพโภชนาการ 
ในรูปแบบอื่นๆ) ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของดินท าให้ผู้ผลิตอาหารรายย่อย 
โดยเฉพาะสตรี ชนพ้ืนเมือง เกษตรกรครัวเรือน ผู้ที่ท าการเกษตรแบบเร่ร่อน และชาวประมง มีความเปราะบางต่อสภาพ
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อากาศที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น 
4.8 การลงทุนด้านสุขภาพจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าสร้างความเจริญอย่างทั่วถึงและยั่งยืน  จึงต้องเร่ง

สร้างความคืบหน้าให้บรรลุเปูาหมายและเปูาประสงค์ด้านการมีสุขภาพที่ดี การเข้าถึงบริการสุขภาพทางเพศและอนามัย
การเจริญพันธ์ุอย่างทั่วถึง การเข้าถึงน้ าดื่มและสุขาภิบาลที่ปลอดภัย และการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงต้องเพิ่มความ
พยายามในการต่อสู้กับโรคติดต่อต่างๆ เช่น เช้ือเอชไอวีและโรคเอดส์ เป็นต้น 

5. โดยที่ที่ประชุมจะไม่มีการลงนามในเอกสารดังกล่าว ประกอบกับไม่มีถ้อยค าหรือบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิด
พันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ กต. จึงเห็นว่า (ร่าง) เอกสารดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นการท า
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน (ร่าง) Ministerial Declaration of the 
High - Level Political Forum on Sustainable Development and the ECOSOC High - Level Segment  
ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. 
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 
  



14 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2560 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180760 
 
เรื่อง : การขออนุมัติลงนามในร่างบันทึกการหารือคณะท างานเพื่อความร่วมมือไทย (ภาคเหนือ) - ยูนนาน ครั้งท่ี 6 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกการหารือคณะท างานเพื่อความร่วมมือไทย (ภาคเหนือ) – ยูนนาน ครั้งท่ี 6 
 2. อนุมัติให้อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในบันทึกการหารือฯ 
 3. หากมีความจ าเป็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกการหารือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญก่อนมีการลงนาม  

ขอให้ กต. สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2555 เห็นชอบร่างบันทึกการประชุมคณะท างานเพื่อความร่วมมือไทย 

(ภาคเหนือ) – ยูนนาน ครั้งที่ 4 โดยมีสาระส าคัญเป็นการระบุถึงข้อเสนอและแนวทางในการขยายผลความร่วมมือ 
ในรายสาขาระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเช่ือมโยงเครือข่ายคมนาคมและกรอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ 
การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังได้บรรจุข้อเสนอโครงการความร่วมมือในด้านการศึกษา วัฒนธรรม 
สาธารณสุข และพลังงาน เป็นต้น ไว้ด้วย เพ่ือผลักดันความร่วมมือให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งข้ึน โดยได้มีการระบุข้อความ
ว่า บันทึกการประชุมดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดและไม่มีเจตนาท่ีจะก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายแก่ท้ังสองฝุาย 

2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558 เห็นชอบร่างบันทึกการหารือคณะท างานไทย (ภาคเหนือ) – ยูนนาน 
ครั้งที่ 5 ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการระบุถึงข้อเสนอและแนวทางในการขยายผลความร่วมมือรายสาขาระหว่างกัน 
โดยเฉพาะอย่างการผลักดันความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การเช่ือมโยงทางเครือข่ายคมนาคม การอ านวยความ
สะดวกด้านโลจิสติกส์ ด้านการขนส่งสินค้า การเกษตร สาธารณสุขและความร่วมมือด้านการแพทย์ เมืองพี่เมืองน้อง  
การท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรมและกีฬา ความมั่นคง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเงิน พลังงาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีความร่วมมือท่ีใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น 

3. กต. รายงานว่า คณะท างานเพื่อความร่วมมือไทย (ภาคเหนือ) – ยูนนานจัดตั้งขึ้นตามค าสั่ง กต. เมื่อปี 2545 
เพื่อเป็นกลไกการหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย (โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือ) กับมณฑลยูนนาน  

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

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองดังกล่าวเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดย กต. (อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก) เป็นประธานฝุายไทย และส านักงานการต่างประเทศ (อธิบดี) เป็นประธานฝุายจีน 
ปัจจุบันความร่วมมือในกรอบคณะท างานฯ ครอบคลุม 13 สาขา ได้แก่ การส่งเสริมการค้า การลงทุน การคมนาคม 
(โดยเฉพาะการอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้า ) เกษตรกรรม การแพทย์และสาธารณสุข เมืองพี่เมืองน้อง  
การท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรมและการกีฬา ความมั่นคง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและความร่วมมือ
ทางเทคนิค การเงิน พลังงาน และดิจิทัลและโทรคมนาคม 

4. โดยทีฝ่่ายไทยก าหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท างานเพ่ือความร่วมมือไทย (ภาคเหนือ) – ยูนนาน 
ครั้งที่ 6 ในวันที่ 20 ก.ค. 2560 ที่จังหวัดเชียงราย และยูนนานเสนอให้มีการลงนามในร่างบันทึกการหารือ 
การประชุมคณะท างานดังกล่าว (Record of Discussion) ระหว่างอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กต. กับอธิบดีส านักงาน
การต่างประเทศมณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นประธานคณะท างานร่วมฝุายไทยและฝุายมณฑลยูนนานตามล าดับ ตามที่เคย
ปฏิบัติในการประชุม 5 ครั้ง ท่ีผ่านมา 

5. ร่างบันทึกการหารือฯ มีสาระส าคัญระบุถึงข้อเสนอและแนวทางในการขยายผลความร่วมมือรายสาขาระหว่าง
กันในประเด็นต่างๆ สรุปได้ ดังนี้ 

5.1 การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านการค้า 
- ทั้งสองฝุายตกลงที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกันและสนับสนุนการค้า  

ทวิภาคีระหว่างกันให้บรรลุเปูาหมาย 120 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2563 
- ทั้งสองฝุายตกลงที่จะเพิ่มความร่วมมือเกี่ยวกับ (1) อ านวยความสะดวกในการน าเข้าและส่งออก

ผลิตผลทางการเกษตรผ่านเส้นทางการค้า รวมทั้งเส้นทางคุนหมิง – กรุงเทพ (R3A) และ (2) สนับสนุนการท างานของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝุาย โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงงานแสดงสินค้า กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ 
และกิจกรรมอื่นๆ 

5.2 การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านการลงทุน 
- ทั้งสองฝุายได้หารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพในเขต

เศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะในจังหวัดทางภาคเหนือของไทยและระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของไทย รวมทั้ง 
การลงทุนในสาขาท่ีไทยมีศักยภาพในมณฑลยูนนาน 

5.3 ด้านคมนาคม 
- ทั้งสองฝุายพอใจต่อความคืบหน้าของการอ านวยความสะดวกในด้านการค้า การลงทุน และการขนส่ง

ของผู้โดยสารและสินค้าข้ามแดน โดยเฉพาะการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการด าเนินการตามความตกลงว่าด้วย
การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงในระยะแรก (GMS Cross – border Transport Agreement: CBTA) 
ระหว่างไทยกับจีน ทั้งนี้ แต่ละฝุายจะสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าวในโอกาสแรก 
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- ทั้งสองฝุายตกลงท่ีจะจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอเพื่อส่งเสริมบรรยากาศความร่วมมือที่ดี และ
ท าให้การเช่ือมโยงระหว่างพรมแดนเป็นแบบไร้รอยต่อ 

- ทั้งสองฝุายรับทราบเรื่องความร่วมมือภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์  
ในแม่น้ าล้านช้าง – แม่โขง (Joint Committee on Coordination of Lancang – Mekong River: JCCCN) ระหว่าง
จีน ลาว เมียนมา และไทย เพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในการเดินเรือและแลกเปลี่ยนข้อมูลปริมาณการไหลของน้ า 

5.4 ด้านเกษตรกรรม 
- ที่ประชุมได้หารือความร่วมมือด้านเกษตรกรรมที่อยู่ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (กษ.) ของไทยกับกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine: AQSIQ) ในปี 2558 ไทยได้เป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านเทคนิคภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  
(Joint Technical Committee on Sanitary and Phytosanitary Cooperation: JTCSPS) และจีนจะเป็นเจ้าภาพ
การประชุมดังกล่าวในปี 2560 

- ทั้งสองฝุายพอใจกับความคืบหน้าของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
และมณฑลยูนนานภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชาจีน ทั้งสองฝุายต่างเห็นพ้องที่จะส ารวจสาขาความร่วมมื อทาง
เกษตรกรรมที่มีศักยภาพเพิ่มเติม ที่ประชุมยังได้รับทราบว่าฝุายไทยประสงค์ที่จะหาความร่วมมือด้านไม้ตัดดอกและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับดอกกล้วยไม้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของมณฑลยูนนาน 

5.5 ด้านความร่วมมือทางการแพทย์และสาธารณสุข 
- ทั้งสองฝุายยินดีต่อความร่วมมือทางการแพทย์และสารณสุข ซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านการรักษา

โรคมะเร็งระหว่างกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกับส านักการแพทย์แผนจีน มรฑลยูนนาน และมหาวิทยาลัย
การแพทย์แผนจีนยูนนาน (Yunnan University of Traditional Chinese Medicine) ทั้งสองฝุายรับทราบความร่วมมือ
ด้านโรคติดต่อข้ามพรมแดนเกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมโรคเอดส์ระหว่างศูนย์ควบคุมและปูองกันโรคมณฑลยูนนาน
กับกรมควบคุมโรคของไทย และได้หารือแนวทางการกระชับความร่วมมือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์พื้นบ้าน 
(indigenous medicine) หรือการแพทย์ชนเผ่า (ethnomedicine) กับมณฑลยูนนาน 

5.6 ด้านความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
- ทั้งสองฝุายหารือทบทวนความคืบหน้าของการสานสัมพันธ์ระหว่างคู่จังหวัดทางตอนเหนือของไทย  

กับมณฑลยูนนาน โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างมณฑลยูนนานกับจังหวัดเชียงราย นครคุนหมิง  
กับเทศบาลเมืองเชียงใหม่ เขตปกครองตนเองเต๋อหงกับจังหวัดตาก และเมืองผู่เอ๋อร์กับจังหวัดพิษณุโลก 

- ทั้งสองฝุายตระหนักถึงบทบาทที่ส าคัญของความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง โดยเฉพาะการส่งเสริม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวให้มาก 
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- ทั้งสองฝุายได้แจ้งสถานะล่าสุดของรายช่ือคู่ความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดตอนเหนือ
ของไทยกับมณฑลยูนนาน รวมทั้งในระดับเทศบาลท้องถิ่น สองฝุายยังได้หารือแนวทางในการส่งเสริมการประสานงานท่ีมี
ประสิทธิภาพของโครงการความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม 

5.7 ด้านการท่องเที่ยว 
- ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะท างานอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมคุณภาพการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับบันทึก

ความเข้าใจระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและส านักงานการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (China National Tourism Administration: CNTA) ว่าด้วยความร่วมมือในการก ากับดูแลอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวท่ีลงนามในปี 2559 

- ทั้งสองฝุายรับทราบกิจกรรมความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงการจัดงานเทศกาลไทย  
ในเดือนพฤษภาคม 2560 และการที่ไทยเข้าร่วมกิจกรรม China International Travel Mart (CITM) ในเดือนตุลาคม 
2560 จัดโดยกรมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน ณ นครคุนหมิง และได้หารือแนวทางที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทย
และมณฑลยูนนาน รวมทั้งการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

5.8 ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและการกีฬา 
- ทั้งสองฝุายตกลงที่จะสานต่อการจัดโครงการและกิจกรรมความร่วมมือด้านการศึกษาต่างๆ เช่น  

เวทีความร่วมมือด้านอุดมศึกษาไทย – ยูนนาน ประจ าปี 2560 ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และการให้ทุนการศึกษา
ส าหรับนักเรียนและอาจารย์แลกเปลี่ยน โดยเฉพาะส าหรับการฝึกอบรมภาษไทยและจีน  เพื่อให้สามารถศึกษาและท า
โครงการวิจัยต่อ 

- ทั้งสองฝุายช่ืนชมความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและมณฑลยูนนานในการส่งเสริม
ความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและกีฬาหลายกิจกรรมระหว่างปี 2552 – 2560 
และประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและกีฬาให้ใกล้ชิดขึ้นในอนาคต 

5.9 ความร่วมมือด้านความมั่นคง 
- ทั้งสองฝุายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งมากขึ้นให้กับความ

ร่วมมือด้านความมั่นคงและการบังคับใช้กฎหมายในแม่น้ าโขง 
- ทั้งสองฝุายจะเสริมสร้างความเข้มแข็งมากขึ้นให้กับความร่วมมือด้านการปูองกันและปราบปราม 

ยาเสพติด 
5.10 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และความร่วมมือทางเทคนิค 

- ทั้งสองฝุายตระหนักว่าความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหนึ่งในสาขาความ
ร่วมมือท่ีส าคัญระหว่างท้ังสองประเทศ 

- ที่ประชุมหารือแนวทางที่ทั้งสองฝุายจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในสาขาดาราศาสตร์ พลังน้ า การเกษตรพืชไม้ประดับ ยา และพืชสวน 
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- ทั้งสองฝุายรับทราบโครงการวิจัยร่วมภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ 
ทางวิทยาศาสตร์และวิชาการที่เพิ่มขึ้นระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเปิดโอกาส
ให้นักวิจัยจากไทยและจีนร่วมกันท างานวิจัยและแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญในสาขาที่ทั้งสองฝุายสนใจเพื่อประโยชน์ของ
ทั้งสองฝุาย และทั้งสองฝุายจะกระชับความร่วมมือระหว่างกันมากข้ึนในอนาคต 

5.11 ความร่วมมือด้านการเงิน 
- ทั้งสองฝุายตระหนักถึงบทบาทที่ส าคัญของนครคุนหมิงในฐานะเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการท าธุรกรรม

เงินบาทกับเงินหยวน และรับทราบด้วยความพอใจต่อพัฒนาการความร่วมมือด้านการเงิน ซึ่งรวมถึงการใช้สกุลเงิน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะเงินหยวนและเงินบาทที่เพ่ิมขึ้นในการท าธุรกรรมทางการค้าและการลงทุนโดยตรงระหว่างสองประเทศ 

- ทั้งสองฝุายสนับสนุนการกระชับความร่วมมือด้านการเงินตามความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา (Bilateral Swap Arrangement) ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยกับธนาคารกลางแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อเป็นกลไกเสริมสภาพคล่องของสถาบันการเงินของทั้งสองประเทศ รวมทั้งบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
จัดตั้งธนาคารช าระดุลเงินหยวนในประเทศไทย 

5.12 ด้านพลังงาน 
- ทั้งสองฝุายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการผลักดันความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้ นในด้าน

พลังงานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับ
แผนความร่วมมือในระดับประเทศ 

- ทั้งสองฝุายทบทวนและแสวงหาลู่ทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะด้าน
พลังงานทางเลือกเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ และพลังงานลม 

5.13 ด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม 
- ทั้งสองฝุายตระหนักถึงบทบาทที่ส าคัญของดิจิทัลและการสื่อสารโทรคมนาคมต่อการส่งเสริมกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ เช่น การค้าและการท่องเที่ยว และแสวงหารวมทั้งก าหนดสาขาความร่วมมือที่ไทย (ภาคเหนือ)  
และยูนนานสามารถเสริมสร้างความร่วมมือท่ีใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม 

- ทั้งสองฝุายรับทราบความร่วมมือระหว่างไทยและยูนนานภายใต้โครงข่ายทางด่วนสารสนเทศ  
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Information Superhighway Network) และหารือแนวทางการส่งเสริม
ความร่วมมือท่ีใกล้ชิดยิ่งขึ้นในด้านดิจิทัลและโทรคมนาคม 

6. กต. ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เช่น พณ. คค. กษ. สธ. และ อก.) พิจารณาร่างบันทึกการหารือฯ แล้ว  
ซึ่ง กต. ได้ปรับแก้ร่างบันทึกการหารือฯ ให้สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องข้างต้นแล้วด้วย 

7. กต. เห็นว่า ร่างบันทึกการหารือฯ ดังกล่าว เป็นเอกสารที่แสดงเจตารมณ์ทางการเมืองโดยมิได้ใช้ถ้อยค าหรือ 
มีบริบทที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่าง
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ประเทศและไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อย่างไรก็ดี โดยที่
การด าเนินการตามการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ 
ระหว่างไทย (ภาคเหนือ) กับมณฑลยูนนาน และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน กต. จึงเห็นควรพิจารณาเสนอเรื่องดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
ก่อนที่ฝุายไทยจะร่วมลงนามในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ การลงนามร่างบันทึกการหารือฯ จะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ 
ของทั้งสองฝุายในการกระชับและพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันอย่างรอบด้านซึ่งสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ  
ในการประชุมฯ 5 ครั้งท่ีผ่านมา 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กต. เสนอ ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกการหารือคณะท างาน
เพื่อความร่วมมือไทย (ภาคเหนือ) – ยูนนาน ครั้งท่ี 6 ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความ
เห็นชอบและอนุมัติไว้ ให้ กต. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์
ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันท่ี 30 มิ.ย. 2558 (เรื่อง การจัดท า
หนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2560 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180760 
 

เรื่อง : ขอความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

สารัตถะ : ศธ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(พ.ศ. 2560 - 2564) และกรอบวงเงินงบประมาณแผนการลงทุนตามยุทธศาสตร์ฯ ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 
2564 จ านวน 619,400,000 บาท ดังนี ้

1. ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 งบประมาณ 192,100,000 บาท 
1. ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 179,100,000 บาท 
1. ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 124,100,000 บาท 
1. ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบประมาณ 124,100,000 บาท 

[ในปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 จะใช้งบประมาณที่เจียดจ่ายกันเองภายในส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.) ศธ.] 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2559 เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

(Eastern Economic Corridor Development) ให้เป็นเขตเศรษฐกิจช้ันน าของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรม
เปูาหมาย ให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยด าเนินการใน 3 จังหวัดภาค
ตะวันออก ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

2. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2560 รับทราบและเห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื้นที่ในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (คนพ.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2559 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝุายเลขานุการ คนพ. เสนอ ซึ่งรวมถึงการเห็นชอบในหลักการแผนงาน
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564) [ประกอบด้วย 4 แผนงานย่อย ได้แก่ (1) แผนงานพัฒนา
อุตสาหกรรมศักยภาพ (2) แผนงานพัฒนาคมนาคมและโลจิสติกส์ (3) แผนงานพัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ สิ่งแวดล้อมเมือง ท่องเที่ยว และสาธารณสุข และ (4) การบริหารจัดการ] รวมจ านวน 173 โครงการ 
กรอบวงเงินลงทุนรวม 712,645.23 ล้านบาท และมอบหมาย ศธ. ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนรองรับ 

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

เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล รองรับความต้องการก าลังคน
ในอุตสาหกรรม 4.0 และภาคบริการ โดยด าเนินการภายใต้ความร่วมมือ
กับสถานประกอบการและหน่วยงานในพ้ืนท่ีทุกภาคส่วน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตของประเทศ 
3. ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันท่ี 11 เม.ย. 2560 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ ศธ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ

กระทรวงแรงงาน (รง.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีหลักสูตร 
เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเปูาหมายในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) ทั้งหลักสูตรในระบบการศึกษาปกติส าหรับนักศึกษาและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องส าหรับ
แรงงานท่ีประสงค์จะพัฒนาความรู้เพิ่มเติม 

4. ศธ. รายงานว่า ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 2560 
(ตามข้อ 2) ศธ. (สอศ.) ได้ด าเนินการเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(พ.ศ. 2560 - 2564) ดังนี ้

4.1 จัดการประชุมในส่วนกลาง สอศ. เมื่อวันท่ี 15 เม.ย. 2560 เพื่อก าหนดกรอบการท างานภาพรวม 
4.2 มอบหมายการด าเนินงานใน 3 จังหวัด โดยให้อาชีวศึกษาจังหวัดจัดประชุมหารือหรือรวบรวมข้อมูล

พื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน สถานประกอบการ และองค์กรวิชาชีพ เพื่อน าเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนาก าลังคน 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและความท้าทาย ก าหนด Bench Mark ประเมินช่องว่างการผลิตและพัฒนาก าลังคน พิจารณา
เรื่องเร่งด่วนและข้อจ ากัดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการผลิตและพัฒนาก าลังคนในพื้นที่ และก าหนด Road Map การท างาน
ในพื้นที่จังหวัด 

4.3 จัดการประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2560 และวันที่  
5 พ.ค. 2560 เพื่อรับฟังความคิดเห็น บูรณาการการท างานระดับส่วนราชการและก าหนดกรอบการท างานภาพรวม 
โดยมีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมพิจารณา ดังนี้ 

กลุ่มนโยบายและสนับสนุนการพัฒนา การค้า การลงทุน : สศช./กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)  
โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก/สกท./การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย/ส านักงานสถิติแห่งชาติ/สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

กลุ่มผู้ใช้ก าลังคน : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย//สภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/ตัวแทนนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี (นิคมอุตสาหกรรมเหมราช) 

กลุ่มสนับสนุนก าลังคน : กระทรวงแรงงาน/สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)/สอศ./ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (มหาวิทยาลัยบูรพา) 

5. ยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ ศธ. (สอศ.)  
ได้จัดท าข้ึน มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

5.1 วิสัยทัศน์ : ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative 
Workforce) สนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

5.2 วัตถุประสงค์ 
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5.2.1 ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลรองรับการพัฒนา EEC 
5.2.2 เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ นิสัยอุตสาหกรรม คุณธรรม จริยธรรม  

และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

5.2.3 ส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ ประชาสังคม ในรูปแบบประชารัฐเพื่อยกระดับ
มาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาในทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทของภาคการผลิตและบริการใน EEC 

5.2.4 เพิ่มขีดความสามารถ คณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการ 
รองรับการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการพัฒนาภาคการผลิตและบริการในยุคประเทศไทย 4.0 

5.3 เป้าหมายการพัฒนา : ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาใน EEC ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
รองรับความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรม 4.0 และภาคบริการ โดยด าเนินการภายใต้ความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วน 

5.4 แนวคิดในการพัฒนา 
5.4.1 วิเคราะห์สภาพปัญหาการผลิตและพัฒนาก าลังคนใน EEC และประเด็นท้าทาย 
5.4.2 ประเมินความต้องการของสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนาก าลังคนทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ โดยเปรียบเทียบอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ก าลังคนรายกลุ่ม/สาขาการลงทุน 
5.4.3 วางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนใน EEC ให้ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ 

การค้าและการลงทุนในพื้นที่ ครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
5.4.4 ก าหนด Road Map การท างาน แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยจัดล าดับความส าคัญ  

(1) ระยะสั้น 3 – 6 เดือน (2) ระยะปานกลาง 1 – 2 ปี และ (3) ระยะยาว 3 – 5 ปี 
5.4.5 จัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ 
5.4.6 ใช้กลไกด้านมาตรฐานอาชีพในแต่ละกลุ่ม/สาขาอาชีพ เพื่อก ากับคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

5.5 ระยะเวลาด าเนินการ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
5.6 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ : เสริมสร้างคุณลักษณะ
ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ นิสัยอุตสาหกรรม ภาษา ICT เทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณธรรม จริยธรรม อัตลักษณ์ไทย  
และความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับอาชีวศึกษา การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(1) ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ Super Cluster/Cluster, New Engine 
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of Growth เน้นหลักสูตรเชิงเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ลดการจัดหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการ) 

(2) ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน น านวัตกรรมการสอนใหม่ๆ มาปรับใช้ เน้นการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ เช่ือมโยงองค์ความรู้ใหม่เข้าสู่ห้องเรียน และใช้มาตรฐานอาชีพเป็นกลไกในการควบคุมคุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาในแต่ละอาชีพ/กลุ่มอาชีพ 

(3) เพิ่มหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นทักษะเฉพาะทาง (Intensive Short Course Training 
Program) แก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง/สาขา 

(4) เพิ่ม/ขยายการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีในสาขาเปูาหมาย 
(5) จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ/ศูนย์พัฒนาทักษะเฉพาะทางร่วมกับสถานประกอบการ 

และจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาชีพข้ันสูง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ 
(1) เตรียมความพร้อมด้านอาชีพให้กับคนในกลุ่ม EEC ทุกช่วงวัย 
(2) ต่อยอดทักษะก าลังคนในสถานประกอบการ (Re-skill) ให้มีทักษะอาชีพสอดคล้อง

กับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 
(3) แก้ปัญหาความขาดแคลนครูเร่งด่วน และยกระดับคุณภาพครู ครูฝึก ในสถาน

ประกอบการให้เป็นครู 4.0 สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน EEC 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันด้านอาชีวศึกษา 

(1) สร้างแรงบันดาลใจด้านการเรียนอาชีวศึกษาเพื่อจูงใจให้นักเรียนเข้าเรียน
อาชีวศึกษาให้ได้ก าลังคนมากข้ึน เพียงพอต่อความต้องการตลาดแรงงาน EEC 

(2) ส่งเสริมนิสัยการท างานควบคู่กับการเรียน ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน  
และประกันการมีงานท าของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาในพื้นที ่

(3) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกนักศึกษาทวิภาคีต่างพื้นที่
เข้าฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการกลุ่ม EEC รวมทั้งการส่งเสริมการมีงานท าในพื้นที่ 

(4) สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสอน การแนะน า ทั้งในและนอกระบบการศึกษาเพื่อสร้างการเติบโตของคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : สร้างนิสัยผู้ส าเร็จอาชีวศึกษาในด้านการใช้ทรัพยากร ความปลอดภัยในการท างาน 
จรรยาบรรณอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และการท างานที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนธุรกิจ เศรษฐกิจ ประเทศด้วยงานวิจัยทุกระดับ เพื่อการปรับสมดุลและ
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พัฒนาระบบการจัดการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) เสริมสร้างศักยภาพสถานศึกษาให้มีความพร้อมด้านทรัพยากรให้กับสถานศึกษา 

ให้เป็นสถานศึกษา 4.0 และ Digital College รองรับการพัฒนา EEC 
(2) ปรับระบบฐานข้อมูลด้าน Demand และ Supply โดยใช้กลไกประชารัฐ เพื่อการ

วางแผนการจัดอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(3) ปรับระบบความร่วมมืออาชีวศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริม

ศักยภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล เช่น เยอรมัน ญี่ปุุน ออสเตรีย จีน ฯลฯ ให้สอดคล้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ 
สถานศึกษา และขยายการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 

(4) สนับสนุนสถานศึกษาอาชีวศึกษาท างานร่วมกับนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อการผลิตก าลังคนที่ตรงกับความ
ต้องการ 

(5) ปรับบทบาทอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง  
เป็นหน่วยงานตามโครงสร้างเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาให้บริการสถาน
ประกอบการในแต่ละจังหวัด 

(6) จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (EEC Vocational Career Center) เพื่อเป็นศูนย์อ านวยความสะดวกด้านก าลังคนรองรับการปฏิบัติการ
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นที ่

(7) ทบทวนและปรับโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาให้มีความยืดหยุ่นสนับสนุนการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนในภาคการผลิตและบริการ กระจายอ านาจการจัดอาชีวศึกษาสู่พื้นที่ให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ 

(8) ทบทวนค่าใช้จ่ายรายหัวในสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0 ปรับระบบการ
ลงทุนในการจัดอาชีวศึกษาในพื้นที่ EEC โดยใช้ Demand Side Financing 

(9) ปรับระบบการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อสร้างแรงจูงใจผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางมาถ่ายทอด
องค์ความรู้ใหม่ๆ 

5.7 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
5.7.1 ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี 
5.7.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
5.7.3 แสวงหาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรมืออาชีพ การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก เพิ่มทักษะบุคลากรในต่างประเทศ 
5.7.4 สร้างเครือข่ายด้านการศึกษาอาชีวศึกษาและพัฒนาทักษะฝีมือในภูมิภาคอาเซียน 
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ตามมาตรฐานสากล เพื่อรองรับ EEC 
5.7.5 ส่งเสริม วิจัยและพัฒนานวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมใหม่ 

5.8 ปัจจัยและเง่ือนไขความส าเร็จ 
5.8.1 ข้อมูลความต้องการก าลังคนเชิงปริมาณและคุณภาพของสถานประกอบการตามต าแหน่งงาน 
5.8.2 งบประมาณเพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงการผลิตและพัฒนาก าลังคน

กลุ่ม/สาขาอาชีพใหม่ เช่น ห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab) ห้องปฏิบัติการเฉพาะสาขาการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ 
การพัฒนาครูและครูฝึกในสถานประกอบการ การจัดหาผู้เชี่ยวชาญและสิ่งอ านวยความสะดวก 

5.8.3 ความร่วมมือกับสถานประกอบการและหน่วยงานในพื้นที่ในการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม จากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มอาชีพ และการมีส่วนร่วมในการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี 

5.8.4 โอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านอาชีพของผู้เรียน 
5.8.5 ระบบสนับสนุนที่มีความยืดหยุ่นสูงเชิงบริหารจัดการและวิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะผู้เรียน

และประชาชนในภาคแรงงาน 
5.8.6 การบูรณาการการท างานร่วมกันในพ้ืนท่ี 

5.9 เป้าหมายตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัดภาพรวม 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเพิ่มขึ้น 

- การเรียนการสอนในสถานศึกษาและ 
ทวิภาคีสาขายุทธศาสตร์ EEC 

- พัฒนาศูนย์พัฒนาทักษะหรือศูนย์ประเมิน
รับรองสมรรถนะเฉพาะทาง (ปวช. ปวส. 
หลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทาง) 

20,615 
13,635 

 
6,980 

37,930 
27,105 

 
10,825 

42,145 
31,260 

 
10,885 

45,500 
34,140 

 
11,360 

48,485 
36,235 

 
12,250 

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาในกลุ่ม/สาขา  
(เปูาหมาย มีงานท าหลังจบการศึกษา) 

80 85 90 95 100 

3. ระดับความพึงพอใจสมรรถนะของผู้ส าเร็จ
การศึกษาของสถานประกอบกิจการที่รับเข้า 

75 80 85 90 95 

4. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านการประเมิน
คุณภาพ/มาตรฐาน/คุณวุฒิวิชาชีพ 

60 65 70 75 80 

5. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนและท า
ความร่วมมือกับสถานประกอบกิจการ 

100 100 100 100 100 
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6. จ านวนศูนย์พัฒนาทักษะหรือศูนย์ประเมิน
รับรองสมรรถนะเฉพาะทางสาขายุทธศาสตร์ 
EEC 

10 15 21 21 21 

5.10 ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา : กรอบวงเงินงบประมาณแผนการลงทุนตามยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคน
สนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 2564) ระหว่างปีการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2564 จ านวน 
619,400,000 บาท ดังนี ้

5.10.1 ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 งบประมาณ 192,100,000 บาท 
5.10.2 ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562 งบประมาณ 179,100,000 บาท 
5.10.3 ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 งบประมาณ 124,100,000 บาท 
5.10.4 ปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 งบประมาณ 124,100,000 บาท 
ในปีงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 จะใช้งบประมาณที่เจียดจ่ายกันเองภายใน สอศ. ศธ. 

5.11 เรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการภายในปีงบประมาณ 2560 
5.10.1 จัดตั้งศูนย์ประสานงาน Vocational Career Center ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี 

และจังหวัดระยอง 
5.11.2 การด าเนินการภาคการผลิตก าลังคนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (Supply Side) 

(1) หลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนา การค้า การลงทุน ภาคอุตสาหกรรมและบริการ  
ในพื้นที ่

(2) ศักยภาพ (Capacity) สถานศึกษาในการผลิตก าลังคนรายหลักสูตรตามกรอบ  
New Engine of Growth การพัฒนาพื้นที่ EEC การพัฒนาความพร้อมห้องปฏิบัติการ Central Lab จัดตั้งศูนย์พัฒนา
ทักษะ Upgrade Skill/Re-skill หรือศูนย์ประเมินรับรองสมรรถนะเฉพาะทางสาขายุทธศาสตร์ EEC รวมทั้งการพัฒนา
สถานศึกษาไปสู่ Digital College 

(3) เปูาหมายการผลิตและพัฒนาก าลังคน Mapping สถานศึกษาและสถานประกอบการ 
ในพื้นที ่

(4) ความต้องการครู ครูฝึกในสถานประกอบการ ความต้องการผู้เช่ียวชาญเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาครูอาชีวะ 4.0 และครูฝึกในสถานประกอบการ 

(5) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสาขาเฉพาะทาง 
5.11.3 การด าเนินการภาคประกอบการอุตสาหกรรมและบริการ (Demand Side) 

(1) ข้อมูลความต้องการคนเฉพาะพื้นท่ี 
(2) ความร่วมมือขยายและยกระดับมาตรฐานการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่มาตรฐานสากล 
(3) ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาอาชีวศึกษาทวิภาคีทั้งในพื้นที่และที่มาจากต่างพื้นที่  
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สวัสดิภาพ สวัสดิการ ทุนการศึกษาในสาขาเฉพาะทางที่เป็นความต้องการเร่งด่วน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ตามที่ ศธ. เสนอ ส าหรับภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ นั้น ให้ ศธ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ด าเนินการตามความเห็นของ สงป. ทั้งนี้ ให้ ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของ พณ. วท. สธ. อก. สงป. สศช. ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งยุทธศาสตร์พัฒนาก าลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ให้คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติทราบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการยุทธศาสตร์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2560 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180760 
 
เรื่อง : การยกเลิกงบลงทุน ประจ าปี 2560 รายการค่าก่อสร้างเขื่อนปูองกันน้ าท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูของการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเลิกงบลงทุนประจ าปี 2560 รายการค่าก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันน้ าท่วมอุตสาหกรรมบางปูของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) วงเงินงบประมาณ 13.766 ล้าน
บาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. อก. รายงานว่า กนอ. ได้จัดจ้างโครงการลงทุนก่อสร้างเขื่อนปูองกันน้ าท่วมนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง 

(ลาดกระบัง บางชัน สมุทรสาคร บางพลี และพิจิตร) ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมบางปู เนื่องจากมีข้อขัดข้องเรื่องพื้นที่ไม่
เพียงพอส าหรับงานก่อสร้าง โดยแนวเขตของนิคมอุตสาหกรรมบางปูเป็นรั้วโรงงานที่ติ ดกับพื้นที่เอกชนภายนอกและ
โรงงานไม่ยินยอมให้สร้างในพื้นที่ของโรงงานเอง ทั้งนี้ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการประชุม
ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2556 มีมติให้ กนอ. ทบทวนรูปแบบการก่อสร้างเขื่อนปูองกันน้ าท่วมนิคม
อุตสาหกรรมบางปูให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วน าเสนอคณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพิจารณาต่อไป 

2. กนอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทบทวน
รูปแบบการก่อสร้างเขื่อนปูองกันน้ าท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู และน าเสนอผลการศึกษาให้คณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2558  
มีมติเห็นชอบให้ กนอ. ด าเนินการก่อสร้างเขื่อนปูองกันน้ าท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยการปรับปรุงคันเขื่อนดินเดิม
ด้านทิศตะวันออก (ติดคลองล าสลัด) ให้มีความกว้าง 5 เมตร ความยาว 3.11 กิโลเมตร ท้ังนี้ ให้ยกเลิกแบบก่อสร้างเดิม
ในส่วนท่ีดิตกับรั้วโรงงานท้ังหมดความยาวประมาณ 11 กิโลเมตร เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ยินยอมให้ก่อสร้างในพื้นที่ที่
เป็นแนวรั้วของโรงงาน 

 

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

เพื่อเร่งด าเนินการตามผลการศึกษาในการหาแนวทางที่
เหมาะสมปรับปรุงระบบระบายน้ าท่วมขังในนิคมฯ และการปูองกันน้ า
ท่วมกรณีน้ าหลากเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมดอย่างครบวงจรในนิคม
อุตสาหกรรมบางปูโดยด่วน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. กนอ. ได้เสนอขออนุมัติงบประมาณประจ าปี 2559 เพื่อด าเนินการก่อสร้างเขื่อนปูองกันน้ าท่วมนิคม
อุตสาหกรรมบางปูตามรูปแบบท่ีได้ทบทวนแล้ว วงเงิน 13.766 ล้านบาท แต่ยังไม่สามารถก่อสร้างได้ เนื่องจากมีปัญหา
ในพื้นที่ท่ีจะด าเนินการก่อสร้างมาโดยตลอด ประกอบกับในเดือนมิถุนายน 2559 ได้เกิดฝนตกหนักน้ าท่วมขังพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมบางปู ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณโดยรอบ ท าให้ต้องเร่งรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าเรื่องน้ าท่วมขังก่อน เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2559 การก่อสร้างเขื่อนปูองกันน้ าท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปูยังไม่
สามารถท าสัญญาได้ ดังนั้น กนอ. จึงได้ขอปรับปรุงงบลงทุนประจ าปี 2560 ให้ สศช. พิจารณาตามขั้นตอนกฎหมาย 
(ไม่ได้ตั้งงบลงทุนประจ าปี 2560 เนื่องจากคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จภายในปี 2559) โดยเป็นงบลงทุนท่ีเป็นโครงการ
ต่อเนื่องของโครงการก่อสร้างระบบปูองกันน้ าท่วมนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่ง วงเงนิรวมทั้งสิ้น 76.134 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ค่าก่อสร้างเขื่อนปูองกันน้ าท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปู วงเงิน 13.766 ล้านบาท ต่อมา สศช. แจ้งว่าได้รับทราบ 
และอนุมัติให้ กนอ. ปรับปรุงงบลงทุนประจ าปี 2560 ตามที่ กนอ. เสนอ โดยให้เร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาส 1 และ 
ไตรมาส 2 ให้มากขึ้น 

4. ปัจจุบันสภาพพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ท าให้ความเสี่ยงจากกรณีน้ าหลาก
เกือบไม่มี เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมบางปูตั้งอยู่ภายในแนวคันกั้นน้ าท่วมตามแนวพระราชด าริ และอยู่ในพื้นที่ปิดล้อม
ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครจึงมีความปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถวางคันกั้นน้ าชนิดติดตั้งเร็วของ กนอ. 
ตามแนวถนนหรือในพื้นที่โรงงาน (หากได้รับความยินยอม) เพื่อเป็นการปูองกันพื้นที่อีกช้ันหนึ่ง ทั้งนี้ นิคมอุตสาหกรรม
บางปูจะมีความเสี่ยงกรณีฝนตกน้ าท่วมขังภายในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม เนื่องจากปัญหาการระบายน้ าออกจากนิคม
อุตสาหกรรมไม่ทันและหากมีการปรับปรุงสภาพคันดินเดิมให้มีความกว้าง 5 เมตร คันดินจะล้ าเข้าไปในเขตคลองท าให้
ความกว้างของคลองลดลงเป็นการกีดขวางทางน้ าไหล ซึ่ง กนอ. อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบ หาแนวทางที่เหมาะสมใน
การปรับปรุงระบบระบายน้ าท่วมขังในนิคนอุตสาหกรรมและการปูองกันน้ าท่วมกรณีน้ าหลาก เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งหมด
อย่างครบวงจร จึงจ าเป็นต้องยกเลิกงบลงทุนที่ได้รับอนุมัติในปี 2560 เพื่อก่อสร้างเขื่อนปูองกันน้ าท่วมนิคม
อุตสาหกรรมบางปู วงเงิน 13.766 ล้านบาท 

5. อก. โดย กนอ. ได้น าเสนอเรื่องการยกเลิกงบลงทุนประจ าปี 2560 รายการค่าก่อสร้างเขื่อนปูองกันน้ าท่วม
นิคมอุตสาหกรรมบางปูของ กนอ. ให้ สศช. พิจารณา ซึ่ง สศช. ได้พิจารณาแล้ว โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในนามคณะกรรมการฯ เห็นควรให้ กนอ. น าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ ครม. พิจารณา 
เนื่องจากเป็นรายการภายใต้โครงการก่อสร้างระบบปูองกันน้ าท่วมนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่ง ท่ี ครม. อนุมัติให้ด าเนินการ
เมื่อวันท่ี 24 ก.ค. 2555 และเมื่อ ครม. ให้ความเห็นชอบยกเลิกการลงทุนรายการนี้แล้ว สศช. จะปรับกรอบงบลงทุน
ประจ าปี 2560 ให้ กนอ. ต่อไป 

ความเห็นของ กษ 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยตามที่ อก. เสนอ เนื่องจากพ้ืนท่ีของนิคมอุตสาหกรรมบางปูอยู่ในแนวคันกั้นน้ าตาม

พระราชด าริ จึงมีความเสี่ยงจากกรณีน้ าหลากน้อยมาก อย่างไรก็ตาม กษ. มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า อก. (การนิคม
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อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ควรต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการท าคันกั้นน้ าช่ัวคราว ชนิดติดตั้งเร็ว และเครื่องสูบ
น้ าให้เพียงพอเพื่อเป็นการปูองกันเหตุการณ์เฉพาะหน้า รวมถึงควรต้องศึกษา ออกแบบ หาแนวทางที่สามารถปูองกันน้ า
ท่วมในพ้ืนท่ีได้อย่างครบวงจร เพื่อเป็นการปูองกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาวด้วย 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ อก. เสนอ และให้ อก. (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) รับความเห็นของ กค. กษ. 
สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2560 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180760 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม 2 ฉบับ (ในท้องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

และจังหวัดสระบุรี) 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

 1) ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลไผ่ล้อม ต าบลดอนหญ้านาง 
และต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... 

 2) ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย และ
ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ โดยมีสาระส าคัญเพื่อสร้างทางรถไฟทางคู่เลี่ยงเมืองที่สถานีชุมทางบ้านภาชีและสถานีชุมทางแก่งคอย  
ตามโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่า ได้มีโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - 

แก่งคอย มีความจ าเป็นต้องสร้างทางรถไฟทางคู่เลี่ยงเมืองที่สถานีชุมทางบ้านภาชี เป็นระยะทาง 1.050 กิโลเมตร  
เช่ือมระหว่างทางรถไฟสายเหนือ (กรุงเทพฯ – เชียงใหม่) กับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (ชุมทางบ้านภาชี – 
อุบลราชธานี) เป็นทางรถไฟสร้างใหม่ เขตทางกว้างประมาณ 100.00 เมตร และต้องสร้างทางรถไฟทางคู่เลี่ยงเมืองที่
สถานีชุมทางแก่งคอย เป็นระยะทาง 2.650 กิโลเมตร เช่ือมระหว่างทางรถไฟสายตะวันออเฉียงเหนือ (ชุมทางบ้านภาชี 
– อุบลราชธานี) กับทางรถไฟสายชุมทางคลองสิบเก้า ชุมทางแก่งคอยเป็นทางรพไฟสร้างใหม่ เขตทางกว้างประมาณ 
130.00 เมตร 

2. ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต าบลไผ่ล้อม ต าบลดอนหญ้านาง 
และต าบลหนองน้ าใส อ าเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 และพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่ตะเวนคืน ในท้องที่ต าบลตาลเดี่ยว อ าเภอแก่งคอย และต าบลตลิ่งชัน อ าเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
พ.ศ. 2556 เพื่อสร้างทางรถไฟทางคู่เลี้ยงเมืองที่สถานีชุมทางบ้านภาชีและสถานีชุมทางแก่งคอย ตามโครงการก่อสร้าง

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

เพื่อสร้างทางรถไฟทางคู่เลี่ยงเมืองที่สถานีชุมทางบ้านภาชีและ
สถานีชุมทางแก่งคอย ตามโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสาย
ชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า - แก่งคอย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออกดังกล่าว ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 30 ส.ค. 2556 มีผลใช้
บังคับ 4 ปี ตั้งแต่วันท่ี 31 ส.ค. 2556 สิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 30 ส.ค. 2560 

3. ปัจจุบัน รฟท. ได้ด าเนินการส ารวจและก าหนด ค่าทดแทนสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกา 
รวม 2 ฉบับดังกล่าวแล้ว แต่ยังด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ไม่แล้วเสร็จ เน่ืองจากงบประมาณที่ได้รับอนุมัติส าหรับค่า
เวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ไม่เพียงพอ และอยู่ในขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จึงท าให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกา รวม 2 ฉบับดังกล่าว ไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในระยะเวลาใช้
บังคับของพระราชกฤษฎีกา รวม 2 ฉบับดังกล่าวได้ ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการส ารวจและจัดกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จ 
รวมทั้งเพื่อให้การสร้างรถไฟทางคู่ดังกล่าว เป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกา
ในเรื่องน้ีอีกครั้งหน่ึง โดยให้มีผผลใช้บังคับต่อเนื่องจากพระราชกฤษฎีกา รวม 2 ฉบับ ตามข้อ 2. และให้มีก าหนด
ระยะเวลา 4 ปี 

4. ร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1) มีทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน ประกอบด้วยที่ดินประมาณ 10 แปลง ต้นไม้และ
พืชผล ประมาณ 3 รายการ โดยมีผู้ถูกเวนคืนทรัพย์สินดังกล่าว ประมาณ 10 ราย ร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 2)  
มีทรัพย์สินท่ีถูกเวนคืน ประกอบด้วยที่ดินประมาณ 29 แปลง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณ 14 รายการ ต้นไม้และ
พืชผล ประมาณ 2 รายการ โดยมีผู้ถูกเวนคืนทรัพย์สินดังกล่าว ประมาณ 29 ราย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา 
เป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ คค. รับความเห็นของ สคก. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2560 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180760 
 
เรื่อง : การรับรองร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย - ตุรก ี
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย – ตุรก ี
 2. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝุายระหว่างไทยกับตุรกี โดยไม่มีการจัดท าเป็น
ความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ขอให้ พณ. และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ 
โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

3. อนุมัติให้ รมว.พณ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างปฏิญญาฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. พณ. รายงานว่า ที่ผ่านมาทั้งสองฝุายได้มีการประสานงานเกี่ยวกับก าหนดการประกาศการเจรจา FTA  

ไทย - ตุรกี และการเจรจา FTA ไทย - ตุรกี ครั้งที่ 1 เป็นระยะๆ แต่ก็มีการเลื่อนการประกาศและการเจรจาออกไป 
เนื่องจากตุรกีไม่พร้อมและเหตุการณ์ความไม่สงบในตุรกี ล่าสุดกระทรวงเศรษฐกิจตุรกีได้มีหนังสือเชิญ รมว .พณ.  
ให้เดินทางไปเข้าร่วมพิธีประกาศเปิดการเจรจา FTA ไทย - ตุรกี ในวันที่ 19 ก.ค. 2560 โดยเสนอให้มีการลงนามใน 
ร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยการประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงการค้า เสรี ไทย – ตุรกี (Joint Declaration on the 
Launch of Negotiations for the Turkey-Thailand Free Trade Agreement) ร่วมกับ รมว.กระทรวงเศรษฐกิจตุรกี 
(H.E. Mr. Nihat Zeybekci) โดยจะมีการประชุมจัดท า FTA ไทย-ตุรกี (เฉพาะการค้าสินค้า) รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 
19 – 20 ก.ค. 2560 ด้วย 

2. ร่างปฏิญญาฯ สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้  
2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศคู่ เจรจาในการประกาศเริ่มการเจรจา  

FTA ไทย-ตุรก ี
2.2 ก าหนดให้เริ่มต้นการเจรจารอบแรกในระหว่างวันท่ี 19 – 20 ก.ค. 2560 

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

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศคู่ เจรจาในการ
ประกาศเริ่มการเจรจา FTA ไทย - ตุรก ี

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.3 รับรองที่จะด าเนินการตามเอกสารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการเจรจาความตกลงฯ (Terms of 
Reference Negotiations Guidelines for Turkey-Thailand FTA) และเอกสารแนวทางการเจรจาบทว่าด้วยการค้า
สินค้าในความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี (The Guidelines for Trade in Goods Negotiations for Turkey-Thailand 
FTA) ซึ่งได้ท าการตกลงกันในการประชุมเตรียมการส าหรับการเปิดการเจรจา FTA ไทย - ตุรกี ระหว่างฝุายไทยและ 
ฝุายตุรกี เมื่อวันท่ี 21-22 พ.ค. 2558 ณ. กรุงเทพมหานคร 

3. ผลกระทบ การจัดท า FTA ไทย-ตุรกีจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน เสริมสร้างศักยภาพ
ของไทยในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพมีประชากรประมาณ 80 ล้านคน มีนักท่องเที่ยว 
กว่าปีละ 30 ล้านคน และมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 19 ของโลก จึงเป็นตลาดที่มีก าลังซื้อสูง ทั้งนี้ FTA จะช่วย
ลดผลกระทบจากการถูกตัดสิทธิประโยชน์ทางภาษี (Generalized System Preferences : GSP) ซึ่งตุรกีได้ตัดสิทธิ GSP 
ของไทยตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2558 นอกจากนั้น ยังเป็นการขยายโอกาสในการขยายฐานการส่งออกไปยังประเทศ 
เพื่อนบ้านในตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออกแอฟริกาเหนือ กลุ่มประเทศบอลข่าน และกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช 
(Commonwealth of Independent States : CIS) และเป็นโอกาสในการขยายการลงทุนและใช้สิทธิพิเศษต่างๆ  
จากการที่ตุรกีมีการจัดท า FTA กับประเทศต่างๆ มีผลบังคับใช้แล้วกว่า 23 ประเทศ โดยสินค้าและบริการของไทยที่จะ
ได้รับประโยชน์จากการท า FTA กับตุรกี ได้แก่ ยานพาหนะ ตู้เย็น พลาสติกชนิดโพลิสไตรีน ผ้าทอ เมล็ดพืช อาหารฮา
ลาล เคลีภัณฑ์อินทรีย์ พลาสติกและผลิตภัณฑ์ ยางและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรกลและ
ส่วนประกอบ เครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ และช้ินส่วนยานยนต์ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ร้านอาหาร
โรงแรม สปา ธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและประมง 

4. พณ. โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้หารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปี 2558 โดยทุกภาคส่วนไม่ขัดข้องต่อการเจรจาจัดท า FTA ไทย-ตุรกี เนื่องจากเห็นว่าไทยได้ดุลการค้ากับตุรกี  
และหากมีการท า FTA ไทย-ตุรกีแล้ว อัตราภาษีน าเข้าจะลดลงเหลือร้อยละ 0 ท าให้การค้าระหว่างสองฝุายขยายตัว
ยิ่งข้ึน 

5. กต. (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย) แจ้ง พณ. ว่า ร่างปฏิญญาฯ ไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย อย่างไรก็ดี ร่างปฏิญญาฯ 
มีการอ้างอิงถึงเอกสารแนวทางการเจรจาบทว่าด้วยการค้าสินค้าในความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี (The Guidelines for 
Trade in Goods Negotiations for Turkey-Thailand FTA) ที่ก าหนดวัตถุประสงค์และหลักการทั่วไปที่จะใช้ 
เป็นบรรทัดฐานในการเจรจาส าหรับทั้งสองฝุายและเอกสารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการเจรจาความตกลงฯ 
(Terms of Reference Negotiations Guidelines for Turkey-Thailand FTA) ซึ่งสองฝุายได้ตกลงกันไว้ 
ตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย จึงอาจพิจ ารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาตามมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยกานเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2548 (หนังสือ กต. ด่วนท่ีสุด ที่ กต. 0804/395 ลงวันท่ี 29 ม.ิย. 2560) 
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มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ พณ. เสนอ และหากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วย 
การประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย – ตุรกี ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม .  
ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติไว้ ให้ พณ. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลังพร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผล 
และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม . เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ทั้งนี้ ให้ พณ. รับความเห็นของ 
สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2560 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180760 
 
เรื่อง : ขออนุมัติเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าท่ีส าหรับคณะท างานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบ

ความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างขอบเขตอ านาจหน้าท่ีส าหรับคณะท างานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน 
ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง และหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างขอบเขตอ านาจหน้าที่ดังกล่าว
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้ พณ. หรือผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

 2. อนุมัติให้อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างขอบเขต
อ านาจหน้าที่ส าหรับคณะท างานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2559 รับทราบผลการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 

(Mekong – Lancang Cooperation : MLC) ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 22 – 23 มี.ค. 2559 ณ เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมร่วมกับนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องกันว่ากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง จะให้ความส าคัญกับความร่วมมือใน  
5 สาขา ได้แก่ การเกษตรและการลดความยากจน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน ความเช่ือมโยงที่ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การขนส่ง โทรคมนาคม สายส่งไฟฟูา) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้าม
พรมแดน และความร่วมมืออุตสาหกรรมและการผลิต ตามที่ กต. เสนอ 

2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2559 เห็นชอบในหลักการร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่น้ าโขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ซึ่งรวมถึงเอกสารหลักการในภาพรวมส าหรับการจัดตั้ง
คณะท างานในสาขาที่ส าคัญเป็นล าดับต้น ตามที่ กต. เสนอ โดยเอกสารหลักการในภาพรวมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
การจัดตั้งคณะท างานในสาขาต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับผลการประชุมผู้น าฯ ครั้งท่ี 1 โดยประเทศ

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

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ าและส่งเสริมการ
พัฒนาประชาคมอาเซียน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สมาชิกจะร่วมจัดตั้งคณะท างานรายสาขาซึ่งครอบคลุมสาขาที่ส าคัญเป็นล าดับต้น 6 คณะ ได้แก่ 1) ทรัพยากรน้ า  
2) เศรษฐกิจข้ามพรมแดน 3) ความเช่ือมโยง 4) การส่งเสริมศักยภาพในการผลิต 5) การเกษตร และ 6) การลดความ
ยากจน โดยระบุองค์ประกอบคณะท างาน (เช่น มีหัวหน้าคณะเป็นระดับอธิบดี) มีหน้าที่ก าหนดขอบเขตความร่วมมือ  
โดยเน้นการประสานนโยบายและจัดท าแผนด าเนินงาน รวมถึงโครงการความร่วมมือที่ประเทศสมาชิกเห็นชอบร่วมกัน
ก าหนดรูปแบบการประชุมโดยใช้ระบบประธานร่วม (ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพร่วมกับจีน) 
โดยเบื้องต้นให้ประชุมคณะท างานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ประเทศเจ้าภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ)  
รวมทั้งก าหนดให้รายงานความคืบหน้าการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอด้วย 

3. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 28 ก.พ. 2560 รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง 
– ล้านช้าง (MLC) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธ.ค. 2559 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ซึ่งที่ประชุมได้มี 
การรับรองเอกสารหลักในภาพรวมส าหรับการจัดตั้งคณะท างานในสาขาที่ส าคัญล าดับต้น และให้ประเทศสมาชิกจัดตั้ง
คณะท างานรายสาขา 6 สาขา (รวมถึงสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน) ให้แล้วเสร็จ และเริ่มด าเนินการได้
ภายใน 3 – 6 เดือน โดนแต่ละคณะท างานฯ จะพิจารณาแนวทางการจัดตั้งคณะท างานและขอบเขตการด าเนินงานของ
ตน โดยสอดคล้องกับหลักการภาพรวมที่ทุกประเทศเห็นพ้องกัน เพื่อให้การท างานของแต่ละคณะสอดคล้องและส่งเสริม 
ซึ่งกันและกัน และสอดคล้องกับปฏิญญาซานย่า ตามที่ กต. เสนอ 

4. พณ. รายงานว่า กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (MLC) จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน  
พ.ย. 2558 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา 
เวียดนาม ไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีหลักการส าคัญบนพื้นฐานของหลักฉันทามติ ความเท่าเทียม  
ความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน และความรับผิดชอบ โดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตร
สหประชาชาติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ าและส่งเสริมการพัฒนาประชาคมอาเซียน ภายใต้ความ
ร่วมมือ 3 สาขา ได้แก่ การเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสังคม วัฒนธรรม และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน 

5. สาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท างานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน 
ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 1 ในช่วงปลายเดือน ก.ค. 2560 และเสนอให้มีการลงนาม 
ร่างขอบเขตอ านาจหน้าที่ (Terms of Reference: TOR) ส าหรับคณะท างานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้าม
พรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง เพื่อก าหนดขอบเขตของคณะท างานดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (MLC) ครั้งท่ี 2 ได้เห็นชอบให้จัดตั้งขึ้น (ตามข้อ 3.) 

6. ร่างขอบเขตอ านาจหน้าท่ี (Terms of Reference: TOR) ส าหรับคณะท างานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจ
ข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง มีสาส าคัญ ดังน้ี 

6.1 วัตถุประสงค์ เพื่อจัดตั้งคณะท างานร่วมในการด าเนินการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือ
เศรษฐกิจข้ามพรมแดนตามที่ได้ก าหนดไว้ในปฏิญญาซานย่าในการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง  
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ครั้งท่ี 1 และสร้างกลไกการหารือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของประเทศสมาชิก MLC 
6.2 หน้าที่ของคณะท างาน ส่งเสริมการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

สมาชิก ส่งเสริมความร่วมมือโดยครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจต่างๆ อาทิ การลงทุน ความเช่ือมโยง (กายภาพและ
กฎระเบียบ) โครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาอุทยานอุตสาหกรรม เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ความร่วมมือทางการเงิน และด้านอื่นๆ ท่ีประเทศสมาชิกเห็นชอบร่วมกัน 

6.3 องค์ประกอบ หัวหน้าคณะท างานของแต่ละประเทศสมาชิก ประกอบด้วย ระดับอธิบดีหรือรองอธิบดี
จากกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงเศรษฐกิจจากกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เมียนมา ไทย และเวียดนาม 

6.4 การประชุมและการรายงานผล คณะท างานจะประชุมปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่สมาชิกตกลงกัน โดยจะ
รายงานผลต่อหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องและรายงานต่อระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส รัฐมนตรีและผู้น าตามล าดับ 

7. ผลกระทบที่เกิดขึ้น สาธารณรัฐประชาชนจีนให้ความส าคัญกับกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างเป็นอย่าง
มาก ไทยจึงควรใช้โอกาสนี้แสดงบทบาทน าของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
ด้านต่างๆ เพื่อเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา 
เวียดนาม และไทย (CLMVT) ตามแนวระเบียบเศรษฐกิจจีน – อินโดจีน (China – Indochina Economic Corridor)  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ The Belt and Road Initiative ของจีน โดยไทยควรใช้ที่ตั้งยุทธศาสตร์และความพร้อม
ในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนให้กับนักลงทุนจีนเพื่อขยายโอกาสไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ในลักษณะ 
Thailand Plus One ซึ่งจะเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยและจีนอีกด้วย 

8. พณ. โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มี
ข้อขัดข้องต่อร่าง TOR ดังกล่าว และได้น าความเห็นจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ ธปท. มาปรับในร่าง 
TOR ด้วยแล้ว 

9. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต. แจ้ง พณ. ว่าไม่มีข้อขัดข้องในสารัตถะและถ้อยค าโดยรวมของร่าง TOR 
และเห็นว่าร่างเอกสารดังกล่าว ไม่มีถ้อยค าและบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ จึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย อย่างไรก็ดี โดยที่เนื้อหาและบริบทของร่างเอกสารฯ เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญและอาจก่อให้เกิด
ผลผูกพันในทางนโยบาย ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจึงพิจารณาเสนอร่างเอกสารฯ ให้ ครม. พิจารณาตามมาตรา 4 
(7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ พณ. เสนอ ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตอ านาจหน้าที่
ส าหรับคณะท างานสาขาร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พณ. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบ
ภายหลังพร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. 
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ) ด้วย 

2. ให้ พณ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2560 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180760 
 

เรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับท่ี 1) และ (ฉบับท่ี 2) 

 

สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
 1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) คณะต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 1) 
และ (ฉบับท่ี 2) 

 2. เห็นชอบกับข้อเสนอแนะตามบันทึกความเห็นของ ค.ต.ป. และเห็นควรแจ้งให้รัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ที่มีประเด็นสมควรปรับปรุงแก้ไขได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. พร้อมทั้ง
รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินการต่อไป ค.ต.ป. คณะต่างๆ ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ส านักงาน ก.พ.ร. จัดท ารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ฉบับที่ 1)  
และ (ฉบับที่ 2) และข้อเสนอแนะตามบันทึกความเห็นของ ค.ต.ป. เพื่อส่งเสริม ผลักดัน สอบทาน และเสนอแนะ
มาตรการ พร้อมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอการปรับปรุงคุณภาพของการบริหารงาน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการก ากับ
ดูแลและควบคุมตนเองท่ีดีของส่วนราชการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติเห็นชอบ สรุปได้ ดังนี้ 

1. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 1) 
เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการตามนโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล จ านวน 2 มาตรการ สรุปภาพรวมได้ ดังนี้ 

1.1 โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ 
งบประมาณทั้งหมด 37,819.19 ล้านบาท ร้อยละ 100 
ผลรวมการเบิกจ่าย 35,387.61 ล้านบาท ร้อยละ 93.57 
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 223.54 ล้านบาท ร้อยละ 0.59 
เงินคงเหลือท่ียังไม่เบิกจ่าย 2,208.04 ล้านบาท ร้อยละ 5.84 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงาน ก.พ.ร./กษ. (สตน./สพบ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการก ากับดูแลและควบคุม
ตนเองที่ดีของส่วนราชการอันจะน าไปสู่การบรรลุตามเจตนารมณ์ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การด าเนินโครงการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของมาตรการฯ ในการกระตุ้ นให้เกิดการจ้างงาน 
และส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ มีผู้ได้รับประโยชน์ทางตรงจากการจ้างงาน 164,385 ราย กิจการที่ได้รับประโยชน์ 
จากทางตรง 6,425 ราย จ านวนประชาขนที่ได้รับประโยชน์ทางอ้อม 50,312,186 ราย 

1.2 โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้านบาท) 
งบประมาณทั้งหมด 36,275 ล้านบาท ร้อยละ 100 
ผลรวมการเบิกจ่าย 34,165 ล้านบาท ร้อยละ 94.18 
ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 34,181.74 ล้านบาท ร้อยละ 94.23 
การด าเนินโครงการเกิดผลที่เป็นรูปธรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของรัฐบาล คือ 

ประชาชนระดับฐานรากได้รับประโยชน์โดยตรงจากการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมทั้งแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ของประชาชนในพ้ืนท่ีได้ 

1.3 การด าเนินโครงการตาม 2 มาตรการข้างต้นมีภาพรวมปัญหาและอุปสรรค ดังนี้ 1) การก าหนด
กรอบเวลาในการด าเนินงานที่กระช้ันชิด ท าให้การคัดเลือก/สรรหาผู้ประกอบการและการจ้างแรงงานในบางพื้นที่ 
ไม่เป็นไปตามแผน และบางพื้นที่ต้องมีการเร่งรัดการด าเนินงานอาจส่งผลต่อคุณภาพงานได้ 2) ความพร้อมของหน่วยงาน
และจ านวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องมีไม่มากเท่าที่ควรส าหรับด าเนินโครงการเร่งด่วน โดยเฉพาะขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  
3) พื้นที่การด าเนินงานบางโครงการไม่พร้อมด าเนินงาน เช่น ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออ านวย
ยากแก่การเข้าถึง 

2. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)  
สรุปได้ ดังนี้ 

2.1 การด าเนินงานภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์กระทรวงและจังหวัด ค.ต.ป. ได้ด าเนินการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลรวมทั้งสิ้น 46 โครงการ (โครงการของกระทรวง 36 โครงการ/จังหวัด 10 โครงการ)  
โดยภาพรวมพบว่าโครงการส่วนใหญ่มีผลการเบิกจ่ายและมีความส าเร็จของผลผลิตอยู่ในระดับดี – ดีมาก สามารถ
ตอบสนองนโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสตร์จังหวัดแลกลุ่มจังหวัด รวมทั้งความต้องการของประชาชนได้เป็น
อย่างดี ดังนี ้
กระทรวง/จังหวัด ผลการเบิกจ่าย (โครงการ) 

ผลผลิต ควรปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก รวม 
ดีมาก - คค. (1) นร./กษ./รง./วท./สธ. 

(7) 
กห./กต./ทส./พน./
พณ./ยธ./อก./พศ. 

(11) 

19 

ดี สุโขทัย (1) คค. (1) กค./พม./ศธ. (6) 
ตราด จันทบรุี (4) 

วธ. (1) 13 
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พอใช้ หนองคาย (1) - ตราด (1) มท. (1) 3 
ควรปรับปรุง กก. (4) 

ประจวบครีีขันธ์ 
(1) 

- ราชบุรี ปราจีน (2) ดศ./พน. (3) 10 

รวม 7 2 20 16 45 

หมายเหตุ รวมโครงการที่ระบุผลผลิต จ านวน 45 โครงการ โดยที่โครงการรับซื้อไฟฟูาจากประเทศเพื่อนบ้าน 
(พน.) เป็นแผนระยะยาว (ปี พ.ศ. 2557 – 2561) ไม่สามารถประเมินผลและไม่มีข้อมูลการเบิกจ่าย จ านวน 1 โครงการ 

2.2 การด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส าคัญตามแผนงานบูรณาการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

1) การพัฒนาเทคโลโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สุ่มตรวจ 6,937.7229 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 
35.87 ของทั้งแผนงาน (19,340.0333 ลบ.) ผลการเบิกจ่าย มากกว่า ร้อยละ 75 ล้านบาท ระดับผลการผลิต
โดยรวม ดี ผลการปะเมินในภาพรวม ภาพรวมข้อค้นพบการด าเนินงานในเชิงนโยบาย 

2) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ สุ่มตรวจ 3,851.487 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 
25.69 ของทั้งแผนงาน (14,991.9261 ลบ.) ประมาณร้อยละ 61 – 70 ล้านบาท ระดับผลผลิตโดยรวม พอใช้  
ผลการประเมินในภาพรวม การด าเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการ พบว่าขาดการบูรณาการกันอย่างแท้จริง 
เป็นเพียงการรวมกิจกรรมและงบประมาณของหน่วยงานเท่านั้น 

3) การจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ สุ่มตรวจ 763.9957 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 68.81 
ของทั้งแผนงาน (1,126.7363 ลบ.) ผลการเบิกจากมากกว่าร้อยละ 80 ล้านบาท ระดับผลผลิตโดยรวม ดีมาก  
การประเมินในภาพรวม การด าเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการ พบว่าขาดการบูรณาการกันอย่างแท้จริง  
เป็นเพียงการรวมกิจกรรมและงบประมาณของหน่วยงานเท่านั้น 

4) การปูองกัน ปราบปราม และรักษาผู้ติดยา สุ่มตรวจ 6,004.7045 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 56.20 
ของทั้งแผนงาน (10,684.0539 ลบ.) ผลการเบิกจ่ายประมาณ ร้อยละ 98 ล้านบาท ระดับผลผลิตโดยรวม ดีมาก 

5) การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา สุ่มตรวจ 2,834.8801 ลบ. คิดเป็นร้อยละ 11.35 ของทั้ง
แผนงาน (24,981.0539 ลบ. ผลผลิตการเบิกจ่ายประมาณร้อยละ 98 ระดับผลผลิตโดยรวม ดีมาก ผลการประเมิน 
ในภาพรวม ในการด าเนินโครงการตามแผนบูรณาการยังไม่สามารถบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อใข้ประโยชน์
ร่วมกันได้ และมีการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน 

6) การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สุ่มตรวจบางโครงการ (งบประมาณทั้งแผนงาน 
6,168.9142 ลบ.) ผลการประเมินในภาพรวม ในการด าเนินโครงการตามแผนบูรณาการยังไม่สามารถบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ และมีการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อน 

ภาพรวมเบิกจ่ายมากกว่าร้อยละ 82 (ภาพรวมเฉพาะแผนงานท่ี 1 -5) 
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รายงานผลการเบิกจ่ายเปรียบเทียบกับและระดับความส าเร็จผลผลิตของโครงการที่ตรวจติดตามแยก  
ตามกระทรวงและจังหวัดและตามรายงานแผนบูรณาการทั้ง6 แผน สรุปได้ต่อไปนี้ 

1) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
กระทรวง ผลการเบิกจ่าย (โครงการ) 1) การด าเนินงานส่วนใหญ่บรรลุ

วัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
โครงการ โดยผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ประสิทธิภาพมีความส าเร็จอยู่ใน
ระดับดี แต่บางส่วนมีปัญหาการ
เบิกจ่ ายเนื่องจากมีการก่อหนี้
ผูกพัน 2) ภาพรวมด้านผลกระทบ 
ทุกโครงการส่งผลกระทบด้านบวก
เกิดประสิทธิภาพและความสะดวก
แก่ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ 
ชุมชน ประชาชน ส่วนผลกระทบ
ทางลบ ได้แก่ เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

ผลผลิต ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก รวม 
ดีมาก   อก. (21) 

คค. (9) 
พณ. (48) 
กษ. (20) 
พน. (3) 

101 

ดี ดศ. (3)   วท. (2) 
ดศ. (3) 

ทส. (16) 

24 

พอใช้      
ปรับปรุง กค. (137)    137 

รวม 140  30 92 262 

2) การสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการ 
กระทรวง ผลการเบิกจ่าย (โครงการ) โครงการส่วนใหญ่มีการก าหนด

วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง โค ร งกา รที่
สอดคล้องกับนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลยกเว้นโครงการในสังกัด 
กก. มีภาพรวมแล้วเสร็จคิดเป็น
ร้อยละ 42.53 โครงการที่ด าเนินการ
แล้ ว เ ส ร็ จ  ส า ม า รถส่ ง ผ ล ให้
เศรษฐกิจหมุนเวียน และพัฒนา
รูปแบบกิจกรรม การท่องเที่ยวที่
เป็นระบบยั่งยืน ทุกโครงการส่งผล
กระทบด้านบวก โดยตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศ 

ผลผลิต ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก รวม 
ดีมาก   วธ. (17) สุโขทัย 

(13) 
30 

ดี   ศธ. (7)  7 
พอใช้ พัทลุง (1)    1 

ปรับปรุง กก. (169) 
สุโขทัย (3) 
สตูล (1) 

   173 

รวม 174  24 13 211 
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3) การจัดการแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
กระทรวง ผลการเบิกจ่าย (โครงการ) การด าเนินโครงการสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของแผนงานบูรณา
การโครงการส่วนใหญ่สามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์มีผลลพัธอ์ยู่
ในระดับที่ดี – ดีมาก การใช้จ่าย
งบประมาณอยู่ในเกณฑ์ดี ภาพรวม
ด้านผลกระทบ ส่วนใหญ่เกิดใน
ทางบวก ประชาชนมีความเช่ือมั่น
นโยบายรัฐบาลลดปัญหาอาชญากรรม
ในพื้นที่ ท าให้ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน กลุ่ม เปูาหมายได้ รับ
โอกาสเข้าสู่สังคม 

ผลผลิต ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก รวม 
ดีมาก   รง. (1) สธ. (1) 

กก. (1) 
3 

ดี   พม. (1)  1 
พอใช้      

ปรับปรุง      
รวม   2 2 4 

4) การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
กระทรวง ผลการเบิกจ่าย (โครงการ) การด าเนินการภาพรวมของโครงการ

อยู่ในระดับดีมาก โครงการส่วน
ใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่
ชุมชนและโครงการบางส่วนควร
ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อให้
มี ผ ล ค ว า ม ส า เ ร็ จ ที่ ยั่ ง ยื น  
และประชาชนบางพื้นที่ไม่อยาก
เข้ามามีส่วนร่วมเนื่องจากเกรงกลัว
ผู้ มี อิ ท ธิ พ ล  ภ า พ ร ว ม ด้ า น
ผลกระทบเกิดขึ้ น ในทางบวก 
ประชาชนมีความเช่ือมั่นนโยบาย
รัฐบาล ลดปัญหาอาชญากรรม  

ผลผลิต ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก รวม 
ดีมาก    มท. (4) 

ยธ. (10) 
14 

ดี      
พอใช้      

ปรับปรุง      
รวม    14 14 
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5) การส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนา 
กระทรวง ผลการเบิกจ่าย (โครงการ) 1) ภาพรวมอยู่ ในระดับดีมาก 

โครงการด าเนินการแล้วเสร็จและ
เบิกจ่ายได้ตามแผน ผลลัพธ์ของ
โครงการวิจัยมีความคุ้มค่าและ
สามารถน า ไปต่ อยอด เพิ่ มขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศได้ 2) ทุกโครงการส่งผล
กระทบด้านบวก สามารถส่งเสริม
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจได้ 
มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ 

ผลผลิต ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก รวม 
ดีมาก ตช. (4)   วช. (2) 

ศอ.บต. (1) 
นร. (2) 

9 

ดี      
พอใช้    นร. (1) 1 

ปรับปรุง ส านักงาน 
ปปง. (1) 

   1 

รวม 5   6 11 
6) การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

*ผลการเบิกจ่าย = N/A และผลผลิตส่วนใหญ่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
*ความส าเร็จของโครงการเมื่อเทียบกับความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้อาจยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจน และหลาย
โครงการยังล่าช้า ยังไม่มีความชัดเจนในส่วนของพื้นที่ด าเนินการ โครงการบางส่วนยังได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
ไม่เพียงพอ ยังพบว่าขาดการวางแผนด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
*ข้อจ ากัดในภาพรวม เช่น รูปแบบของเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นยังไม่มีความชัดเจน 

2.3 แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กระทรวง ผลการเบิกจ่าย (โครงการ) ค.ต.ป. ได้ตรวจสอบและประเมินผล

โครงการภายใต้กระทรวง/กรม 
จ านวน 45 โครงการโดยเป็น
งบประมาณ 1,246.4008 ล้านบาท 
คิ ด เป็ นร้ อยละ  81 .66 ของ
งบประมาณทั้งแผนงาน ภาพรวม
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของแผนงานฯ ได้ในระดับดี  –  
ดีมาก มีการวางแผนก่อนการ
ด าเนินงานอย่างละเอียด ท าให้การ
ด าเนินงานและแผนการเบิกจ่าย
ตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ผลผลิต ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก รวม 
ดีมาก ยธ. (1) ยธ. (1) พณ. (15) 

รง. (1) 
กษ. (1) 
อก. (23) 

42 

ดี    นร. (1) 1 
พอใช้    ศธ. (1) 1 

ปรับปรุง    ศธ. (1) 1 
รวม 1 1 16 27 45 
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3. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 1) และ (ฉบับที่ 2) ภาพรวมผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. รายคณะ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ผลการประเมินตนเองรายคณะมีภาพรวมเฉลี่ยในระดับดีเยี่ย ม  
ผลการประเมินตนเองรายบุคคลอยู่ในระดับมากท่ีสุด  

4. ข้อเสนอแนะที่ส าคัญตามบันทึกความเห็นของ ค.ต.ป. สรุปได้ ดังนี ้
4.1 การด าเนินโครงการในความรับผิดชอบของจังหวัด มท. ควรก าหนดให้มีการประเมินผลโครงการ 

เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของโครงการในภาพรวมในระดับจังหวัดและระดับประเทศ และน ามาปรับปรุงและพัฒนา
โครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (ผู้รับผิดชอบ มท.) 

4.2 การด าเนินโครงการในพ้ืนที่ เช่น โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล กค .  
ควรซักซ้อมความเข้าใจเรื่องกระบวนการและขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง (ผู้รับผิดชอบ กค.) 

4.3 การขอใช้พ้ืนที่สาธารณะ โดยเฉพาะการด าเนินโครงการในพื้นที่ปุาสงวนห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา ควรมีการขอใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้เป็นการล่วงหน้า ทั้งนี้ มท. ทส. ควรหารือ
ร่วมกันเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการปฏิบัติการขอใช้พื้นที่สาธารณะ (ผู้รับผิดชอบ มท. ทส. กรมป่าไม้ และ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 

4.4 การด าเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการ  หน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการ 
เชิงนโยบายให้มีความชัดเจน และก าหนดให้มีการบูรณาการแต่ละกระบวนการโดยค านึงถึงห่วงโซ่คุณค่ามีความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ผู้รับผิดชอบ สงป. สศช. ส านักงาน ก.พ.ร.  
ส่วนราชการเจ้าภาพแผนบูรณาการ ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ) 

4.5 การรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลของแต่ละงานให้ครบถ้วน ส่วนราชการเจ้าภาพแผนงานบูรณา
การในเรื่องต่างๆ ควรก าหนดให้มีการเช่ือมโยง/บันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการด าเนินงานที่สามารถ
ขยายผลการด าเนินงานในเชิงบูรณาการร่วมกันในทุกมิติ และ สงป. ควรสนับสนุนให้มีการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างแผนบูรณาการต่างๆ (ผู้รับผิดชอบ ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ) 

4.6 โครงการตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ส่วนราชการควรรายงานข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของรายงานผลการศึกษาที่ได้รับเพื่อใช้ประเมินผลส าเร็จของโครงการ และเพื่อให้ทราบแนวคิดความเป็นมา  
และใช้เป็นแนวทางในการน าไปต่อยอดในการด าเนินงานได้ต่อไป (ผู้รับผิดชอบ ส่วนราชการผู้รับผิดชอบโครงการ) 

4.7 การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.)  
ควรเสนอรัฐบาลพิจารณาก าหนดให้การด าเนินการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ
พิเศษแยกจากงบประมาณปกติ และมอบหมายหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ในระดับพื้นที่ให้มีความชัดเจน  
รวมทั้งพิจารณามอบหมายคณะอนุกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษร่วมหารือหน่วยงานกลางและผู้รับผิดชอบ
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การดูแลจัดเก็บภาษีในระดับพื้นที่เพื่อพิจารณาก าหนดกรอบแนวทางการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นของเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษให้ชัดเจนต่อไป (ผู้รับผิดชอบ กนพ. คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเทศบาลในพ้ืนที)่ 

มติ ครม. : รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 (ฉบับที่ 1) และ 
(ฉบับท่ี 2) และมอบหมายส่วนราชการที่มีประเด็นสมควรปรับปรุงแก้ไขด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการพร้อมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ต่อไป ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 29/2560 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180760 
 
เรื่อง : การทบทวนมาตรการก าหนดสัดส่วนการน าเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. รับทราบการทบทวนมาตรการก าหนดสัดส่วนการน าเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพด  
เลี้ยงสัตว์ในประเทศ 
 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กรมปศุสัตว์ได้รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  8 พ.ย. 2559 โดยตั้งแต่ 

วันท่ี 19 ม.ค. – 27 เม.ย. 2560 มีการอนุญาตน าเข้าข้าวสาลี รวม 55 รายจ านวน 476,454.229 ตัน และปริมาณ
การรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ านวน 1,439,705.419 ตัน  

2. พณ. ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการบางรายซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าว ดังนี้ 
2.1 ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงน าเข้าข้าวสาลีเลี้ยงสัตว์เกรดสูงเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งคุณภาพและ

ราคาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับข้าวสาลีที่น ามาใช้เพื่อเป็นอาหารสัตว์เศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อจ ากัดปริมาณสารพิษ
จากเช้ือราให้อยู่ในระดับปลอดภัยต่อการบริโภคของสัตว์เลี้ยงที่ต้องกินเป็นเวลานานตลอดช่วงอายุขัยโดยเห็นว่า 
การก าหนดอัตราส่วนการน าเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 1 : 3 ส่งผลกระทบต่อการผลิต 
(ปัจจุบันน าเข้าข้าวสาลี ปีละประมาณ 20,000 ตัน และซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกรดมาตรฐานสูงภายในประเทศปีละ
ประมาณ 40,000 ตัน) ซึง่ใช้เวลาในการพัฒนาสูตรอาหารเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อคงคุณภาพและมาตรฐานตามที่
ก าหนดและต้องด าเนินการขออนุมัติสูตรจากกรมปศุสัตว์ใหม่ 

2.2 มีผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ าที่ไม่สามารถใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการผลิตได้ จ านวน 6 รายการ โดยแจ้งว่า 
อาหารกุ้งมีความจ าเป็นต้องใช้ข้าวสาลีในการผลิตในสัดส่วนต่ ากว่าร้อยละ 20 ของก าลังการผลิต และขอยกเว้นการ
น าเข้าข้าวสาลีในจ านวน 150,413 ตัน 

3. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 1/2560  
เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2560 มีมติให้ปรับอัตราการก าหนดสัดส่วนการน าเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

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

เพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งคุณภาพและราคาไม่ได้อยู่
ในระดับเดียวกับข้าวสาลีที่น ามาใช้เพื่อเป็นอาหารสัตว์เศรษฐกิจ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในประเทศ จากเดิมก าหนดอัตราส่วน เป็นอัตราส่วน 1 : 2 เฉพาะผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่น าเข้าทั้งข้าวสาลีคุณภาพสูง 
และไม่มีบริษัทในเครือรองรับการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์อื่นๆ และมอบหมายให้กรมปศุสัตว์
ด าเนินการติดตามตรวจสอบปริมาณการใช้และปริมาณการน าเข้าข้าวสาลีของผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง 

4. ในการประชุม นบขพ. ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 29 พ.ค. 2560 มีมติดังนี้ 
4.1 ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการน าเข้าข้าวสาลีแก่กลุ่มผู้ผลิตกุ้ง จ านวน 6 ราย  

ตามปริมาณที่สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยเสนอ ปริมาณรวมไม่เกิน 150,423 ตัน/ปี 
4.2 มอบหมายกรมประมงติดตาม ก ากับดูแล ควบคุมการผลิตอาหารกุ้ง และปริมาณการน าเข้าให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยเคร่งครัด และรายงานให้ นบขพ. ทราบ 
4.3 มอบหมายกรมการค้าต่างประเทศด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและฝุายเลขานุการฯ น าเสนอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบตามที่ พณ. เสนอ และให้ พณ. ก ากับการด าเนินการตามมาตรการก าหนดสัดส่วนการน าเข้า 
ข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด  
เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ 

2. ให้ พณ. หารือร่วมกับ กค. กษ. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาทบทวนความเป็นไปได้ 
ในการด าเนินการก าหนดอัตราอาการข้าวสาลีที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน ภายใต้
พันธกรณีกับองค์การการค้าโลก (WTO) และ/หรือพันธกรณีระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองดูแลไม่ให้เกิด 
ผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดและพืชอื่นที่เกี่ยวข้องในประเทศ และให้น าเสนอ ครม. ต่อไป 
 


