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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2560 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190960 
 
เรื่อง : ขออนุมัติหลักการในการเตรียมความพร้อมโครงการคลองระบายน้้าหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการในการเตรียมความพร้อมโครงการระบายน้้าหลากบางบาล – บางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ ชป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถด้าเนินการตามแผนงานระยะเร่งด่วนในกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ 

 1. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในขั้นตอนการส้ารวจ – ออกแบบรายละเอียดและช้ีแจงท้าความเข้าใจ 
กับประชาชนในพ้ืนท่ีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 

 2. การด้าเนินการในกระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง และงานเตรียมความพร้อมเพื่อการก่อสร้าง 
ทั้งนี้ เมื่อมีความพร้อมในด้านต่างๆ แล้ว กษ. จะน้าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติเริ่มด้าเนินการก่อสร้างโครงการ

อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2562 ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ชป. ได้ด้าเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการพื้นที่แม่น้้าเจ้าพระยาฝั่ง

ตะวันตก และได้ศึกษาทบทวนความเหมาะสมโครงการคลองระบายน้้าหลากบางบาล – บางไทร แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2559 
สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี้ 

1. สภาพปัญหาและเหตุผลความจ้าเป็นของโครงการ เนื่องจากแม่น้้าเจ้าพระยาช่วงบริเวณที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นช่วงที่ล้าน้้ามีลักษณะเป็นคอขวดและริมสองฝั่งแม่น้้าเป็นชุมชนเมือง รวมทั้ง โบราณสถานหลายแห่งไม่สามารถขุดลอก/
ปรับปรุงหรือขยายได้ ปัจจุบันมีความสามารถในการระบายน้้าตรงจุดแคบที่สุดได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
จึงมีความจ้าเป็นต้องมีการก่อสร้างโครงการคลองระบายน้้าหลากบางบาล – บางไทร เพื่อผันน้้าเลี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา
ให้ระบายน้้าได้สูงสุดประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเมื่อรวมกับขีดความสามารถของแม่น้้าเจ้าพระยาเดิม  
จะสามารถระบายน้้าได้สูงสุดประมาณ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านท้ายน้้า เนื่องจาก
ช่วงอ้าเภอบางไทรไปจนถึงทะเล แม่น้้าเจ้าพระยา มีประสิทธิภาพการระบายได้ไม่น้อยกว่า 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สามารถบรรเทาปัญหาอุทกภัยและสร้างความ
มั่นคงของปริมาณน้้าที่ใช้ในการเพาะปลูก รวมทั้งการขยายพื้นที่
ชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้้าในพื้นที่การเกษตรของ
ประเทศ เป็นการเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกรในลุ่มน้้าเจ้าพระยา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้้าเจ้าพระยา โดยเฉพาะบริเวณจุดแคบสุดของ
แม่น้้าเจ้าพระยาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าเจ้าพระยา 

3. ลักษณะและองค์ประกอบโครงการ โครงการคลองระบายน้้าหลากบางบาล – บางไทร เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การระบายน้้าของแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาถึงปากแม่น้้า โดยการขุดคลองระบายน้้าหลากสายใหม่เพื่อผันน้้า
เลี่ยงเมืองพระนครศรีอยุธยาจากแม่น้้าเจ้าพระยาช่วงตั้งแต่อ้าเภอบางบาลถึงอ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ซึ่งจะสามารถระบายน้้าได้สูงสุดประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที รวมทั้งการก่อสร้างอาคารบังคับน้้า เพื่อใช้ใน 
การบริหารจัดการน้้าหลากและเก็บกักน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง โดยมีองค์ประกอบโครงการสรุปได้ ดังนี้ 

1) คลองระบายน้้าหลากบางบาล – บางไทร : เป็นการขุดคลองระบายน้้าสายใหม่ทางด้านทิศเหนือจากแม่น้้า
เจ้าพระยาที่ต้าบลบ้านใหม่ อ้าเภอพระนครศรีอยุธยา ตัดผ่านพื้นที่รับน้้านองทุ่งบางบาลไปลงสู่แม่น้้าเจ้าพระยาทางด้านทิศใต้ 
ที่ต้าบลสนามชัย อ้าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความยาวประมาณ 23.00 กิโลเมตร เพื่อระบายน้้าประมาณ 
1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมก่อสร้างถนนคันคลองทั้ง 2 ฝั่งขนาด 2 ช่องจราจรไป – กลับ 

2) อาคารบังคับน้้า : ประกอบด้วย อาคารบังคับน้้าในคลองประเภทประตูระบายน้้า เช่น เขื่อนพระนครศรีอยุธยา
ประตูระบายน้้าปลายคลองระบายน้้าหลาก เป็นต้น เพื่อระบายและเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

3) อาคารจ่ายน้้าพร้อมสถานีสูบน้้า : เป็นอาคารจ่ายน้้าให้กับคลองส่งน้้าเดิมที่คลองระบายน้้าหลากตัดผ่าน 
4) สถานีสูบน้้าแบบ 2 ทางพร้อมอาคารประกอบ : เป็นสถานีสูบน้้าเพื่อสูบน้้าในพ้ืนที่จากคลองระบายน้้าเดิมเข้าสู่

คลองระบายน้้าหลาก เพื่อป้องกันปัญหาน้้าท่วมขังบริเวณพื้นที่ลุ่มต่้า และในช่วงฤดูแล้งสถานีสูบน้้าจะมีช่องรับน้้าจากคลอง
ระบายน้้าหลากเข้าสู่คลองระบายน้้าของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาบางบาล 

5) สะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้้าหลาก : แนวคลองระบายน้้าหลากจะตัดผ่านถนนเดิมที่ใช้เป็นทางสัญจร  
เพื่อให้ราษฎรสัญจรไป – มาได้ตามปกติ จึงออกแบบให้ก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้้าหลาก 

6) งานป้องกันตลิ่งบริเวณปลายคลองระบายน้้าหลาก : บริเวณอ้าเภอบางไทร เป็นจุดที่แม่น้้าน้อยไหลมาบรรจบกับ
แม่น้้าเจ้าพระยา ดินฐานรากเป็นดินอ่อน จ้าเป็นต้องก่อสร้างก้าแพงป้องกันตลิ่ง 

7) คันกั้นน้้าโดยรอบพื้นที่โครงการและอาคารประกอบ : ปัจจุบันโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาบางบาล  
ใช้คันคลองส่งน้้าและคันกั้นน้้าเดิมเป็นแนวป้องกันน้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาและแม่น้้าน้อยที่ไหลเข้าพื้นที่ แต่ไม่สามารถป้องกัน
ได้ในกรณีน้้าหลากมีปริมาณมาก จึงจ้าเป็นต้องปรับปรุงให้มีระดับและความมั่นคงแข็งแรง 

8) งานอาคารชลประทานอื่นๆ ตามความจ้าเป็น 
4. ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการ 

1) สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุ่มน้้าเจ้าพระยาตั้งแต่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจนถึงอ่าวไทย 
2) เพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านการเกษตรในอ้าเภอพระนครศรีอยุธยา อ้าเภอบางบาล อ้าเภอบางไทร  

อ้าเภอบางปะอิน อ้าเภอผักไห่ และอ้าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ้าเภอปาาโมก จังหวัดอ่างทอง 229,138 ไร่ 
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3) เป็นแหล่งน้้าต้นทุนเพื่อการอุปโภค – บริโภค (ความจุคลอง 25 ล้านลูกบาศก์เมตร) ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ  
2 ฝั่งคลองระบายน้้าหลาก รวม 48 ต้าบล 3 เทศบาล 362 หมู่บ้าน 

4) สามารถใช้คลองระบายน้้าหลากเป็นเส้นทางสัญจรทางน้้าเลี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยา 
5) ถนนบนคันคลองระบายน้้าหลากทั้ง 2 ฝั่ง ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงระหว่างอ้าเภอบางบาลและ 

อ้าเภอบางไทร ท้าให้การเดินทางสะดวกขึ้น และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
6) เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง 

5. สถานภาพโครงการ ชป. ได้ด้าเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้้า
พื้นที่แม่น้้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก แล้วเสร็จเมื่อเดือน ส.ค. 2557 และได้ศึกษาทบทวนความเหมาะสมโครงการคลองระบายน้้า
หลากบางบาล – บางไทร แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างด้าเนินการส้ารวจออกแบบรายละเอียดประกอบการ
ก่อสร้างคลองระบายน้้าหลากบางบาล – บางไทร และอาคารประกอบ ซึ่งในการออกแบบต้องท้าการช้ีแจงท้าความเข้าใจกับ
ราษฎรเพื่อให้เกิดผลกระทบกับราษฎรในพื้นที่ให้น้อยที่สุด ตามแผนงานจะออกแบบแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2562 และสามารถ
เริ่มกระบวนการก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2562 สรุปแผนงานก่อสร้างโครงการคลองระบายน้้าหลากบางบาล – บางไทร  
เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

1) แผนงานระยะเร่งด่วน เป็นการก่อสร้างคลองระบายน้้าหลากบางบาล – บางไทร ประตูระบายน้้าปลายคลอง 
อาคารจ่ายน้้าพร้อมสถานีสูบน้้า สถานีสูบน้้าแบบ 2 ทาง พร้อมอาคารประกอบสะพานรถยนต์ข้ามคลอง งานป้องกันตลิ่ง
บริเวณปลายคลอง และคันกั้นน้้าโดยรอบพื้นที่โครงการและอาคารประกอบ โดยจะเริ่มด้าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

2) แผนงานระยะต่อไป เป็นการก่อสร้างเขื่อนพระนครศรีอยุธยา เพื่อควบคุมและบริหารจัดการน้้าในแม่น้้า
เจ้าพระยา ซึ่งจะเริ่มด้าเนินการเมื่อมีความพร้อมครบทุกด้านแล้ว 

ทั้งนี้ หลังจากด้าเนินการในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมแล้วเสร็จ กษ. (ชป.) จะน้าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา
อนุมัติแผนงานและงบประมาณ ส้าหรับใช้ในการด้าเนินการก่อสร้างอีกครั้งหนึ่ง 

6. แผนปฏิบัติการ 
1) แผนปฏิบัติการในช่วงระยะ 3 เดือน : ด้าเนินงานด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อช้ีแจงท้าความ

เข้าใจและประสานงานด้านการออกแบบก่อสร้างโครงการคลองระบายน้้าหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2) แผนปฏิบัติการในช่วงระยะ 6 เดือน : ด้าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการสร้าง เช่น งานอาคาร

ส้านักงานและบ้านพักส้าหรับเจ้าหน้าที่ พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งการปักหลักเขตชลประทานและกระบวนการ
จัดหาที่ดิน 

3) แผนปฏิบัติการในช่วงระยะ 1 – 2 ปี : หลังจากกระบวนการส้ารวจออกแบบรายละเอียดและจัดหาที่ดินแล้ว
เสร็จ จะเริ่มการก่อสร้างโครงการคลองระบายน้้าหลากบางบาล – บางไทร ได้ในปี พ.ศ. 2562 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการการเตรียมความพร้อมในการด้าเนินโครงการคลองระบายน้้าหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย 
และระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท้ังนี้ ให้เร่งรัดการด้าเนินโครงการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และส้านัก
งบประมาณและกระทรวงการคลังพิจารณาจัดหาแหล่งเงินท่ีใช้ด้าเนินการโดยพิจารณาจากความร่วมมือจากต่างประเทศต่างๆ 
เงินกู้ หรือเงินงบประมาณ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม ส้านักงบประมาณ และคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป 

3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้าแผนบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าเจ้าพระยาในภาพรวมทั้งระบบ (ตอนบน 
ตอนกลาง และตอนล่าง) รวมทั้งแหล่งเงินท่ีจะใช้ในการด้าเนินการเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วนต่อไป 
  



5 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2560 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190960 
 

เรื่อง : ขออนุมัติการด้าเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร 
แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
 1. อนุมัติให้ด้าเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตร 

แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 
 2. อนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อด้าเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพ

ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 จ้านวน 2,295,000,000 บาท จากงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 จากงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. ได้จัดท้าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกร

ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 โดยมีหลักการส้าคัญให้ชุมชนเป็นผู้ก้าหนดโครงการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
บริหารจัดการด้วยตนเอง เพื่อฟ้ืนฟูอาชีพทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย และเพื่อให้เกษตรกรสามารถด้ารงชีวิต
อยู่ต่อไปได้ ตลอดจนฟ้ืนฟูอาชีพให้เกษตรกร มีรายได้เลี้ยงครอบครัวในระยะต่อไป 

2. สาระส้าคัญ 
2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยมีอาหารบริโภคในครัวเรือนหลังน้้าลด อันเป็นการลดรายจ่าย

และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย 
2.2 เป้าหมายพื้นที่  ด้าเนินการในชุมชน ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี  

เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (มติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2560) ที่ประสบอุทกภัย จ้านวน 43 จังหวัด ได้แก่  
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี ล้าปาง น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน 
ตาก ศรีสะเกษ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สกลนคร นครพนม ยโสธร มุกดาหาร หนองคาย 
อุบลราชธานี อุดรธานี บึงกาฬ หนองบัวล้าภู อ้านาจเจริญ บุรีรัมย์ เลย สุรินทร์ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี 
ชลบุรี จันทบุรี ตรัง ชุมพร และสตูล 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยมีอาหารบริโภคใน
ครัวเรือนหลังน้้าลด อันเป็นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้เกแก่
เกษตรกร ฟื้นฟูและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษ๖รให้แก่เกษตรกรที่
ประสบอุทกภัย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.3 เป้าหมายเกษตรกร จ้านวน 450,000 ครัวเรือน ที่ได้รับความเสียหายและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ 
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอ้าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 

2.4 เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ 
1) เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนท่ีประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 
2) เป็นเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิบัติอ้าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) 
2.5 แนวทางการด้าเนินงาน 

1) กรอบแนวทางการด้าเนินงาน 
1.1) เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการกับคณะกรรมการบริหารโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้

ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับชุมชน 
1.2) เกษตรอ้าเภอ ปศุสัตว์อ้าเภอ ประมงอ้าเภอ ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรว่าตรงตามเง่ือนไข

การเข้าร่วมโครงการ 
1.3) ช้ีแจงและประชาคม เพื่อเลือกกิจกรรมที่จะด้าเนินการ รวมกลุ่มการผลิต และวางแผนการผลิตและ

การตลาดร่วมกัน 
1.4) จัดท้ารายละเอียดโครงการของชุมชนตามมติที่ประชุมพร้อมจัดท้าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้

จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยผ่านคณะกรรมการระดับชุมชน 
1.5) คณะกรรมการระดับอ้าเภอ พิจารณาอนุมัติโครงการที่ตรงตามเงื่อนไข และเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และก้ากับ ติดตาม การด้าเนินงานโครงการ 
1.6) ส้านักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมและเสนอแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้ส้านัก

จัดท้างบประมาณเขตพื้นท่ี (CBO) พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน/ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
1.7) กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในชุมชน ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
1.8) รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

2) กลไกการบริหารโครงการ ใช้กลไกการบริหารโครงการเช่นเดียวกับโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ดังนี ้
2.1 คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ให้ใช้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนชุดเดียวกับโครงการ 9101  

ตามรอยเท้าพ่อฯ ท่ีได้รับเลือกตั้งจากชุมชนด้วย เป็นการจัดตั้งขึ้นตามรูปแบบของ กษ. ประกอบด้วย ประธานศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือประธานเครือข่ายของแต่ละชุมชน เป็นประธาน ผู้แทนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบล (ศบกต.) ผู้น้าท้องที่ ผู้น้าท้องถิ่น อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และ/หรือ Smart Farmer 
และ/หรือ Young Smart Famer และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร และ/หรือ ผู้น้ากลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เป็นกรรมการ 
ไม่น้อยกว่า 10 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เป็นเลขานุการ 

2.2 คณะกรรมการฯ ระดับอ้าเภอ เป็นคณะกรรรมการตามค้าสั่งกระทรวงเกษ๖รและสหกรณ์  
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ที่ 660/2560 ลงวันที่ 6 ก.ค. 2560 ประกอบด้วย นายอ้าเภอ เป็นประธาน และผู้แทนกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) ที่ได้รับมอบหมาย ปลัดอ้าเภอ ฝาายป้องกันฯ ผู้แทนหน่วยงานทหารในพื้นที่ 
พัฒนาการอ้าเภอ ท้องถิ่นอ้าเภอ ผู้แทนหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง (ประมง ปศุสัตว์ พัฒนาท่ีดิน และหน่วยงานท่ีเห็นสมควร) 
และประธาน ศพก. เป็นกรรมการ โดยมีเกษตรอ้าเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

2.3 ส้านักงานเกษตรจังหวัด รวบรวมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการฯ ระดับอ้าเภอเสนอ สงป. เขตพื้นที่ 1 – 18 เพื่อให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

2.6 ระยะเวลาด้าเนินการ เดือน ก.ย. 2560 – เม.ย. 2561 
1) เตรียมการ เดือน ก.ย. 2560 
2) ด้าเนินการโครงการ เดือน ต.ค. 2560 – เม.ย. 2561 
3) สรุปรายงานผลการด้าเนินโครงการ เดือน เม.ย. 2561 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ
ฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ส้าหรับงบประมาณเพื่อการด้าเนินโครงการดังกล่าว ให้
เป็นไปตามความเห็นของส้านักงบประมาณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ส้านักงบประมาณ และส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังน้ี 
2.1 ในการด้าเนินกิจกรรมของเกษตรกรภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี  

เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องส้ารวจเกษตรกร
ที่มีความพร้อมและเต็มใจเข้าร่วมโครงการและให้การสนับสนุนและค้าแนะน้าแก่เกษตรกรในการเลือกกิ จกรรมที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และศักยภาพของเกษตรกร รวมทั้งมีการติดตามและให้ค้าแนะน้าการด้าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิด 
เพื่อให้เกษตรกรประสบความส้าเร็จในการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง 

2.2 ให้เร่งรัดการด้าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนงานที่ก้าหนดไว้เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการใช้
งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็นท่ีเป็นการใช้งบประมาณส้าหรับการด้าเนินโครงการที่มีความจ้าเป็น
เร่งด่วนและต้องใช้จ่ายโดยเร็ว ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด้าเนินการให้ถูกต้อง  
ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2.3 ให้ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนินโครงการต่างๆ ในพื้นที่ 
หากโครงการใดหมดความจ้าเป็นหรือมีโครงการอื่นใดที่สมควรด้าเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้มากยิ่งขึ้น ก็ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2560 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190960 
 
เรื่อง : ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันรายการจ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการ

อ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันรายการเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อม
ส่วนประกอบอ่ืน โครงการอ่างเก็บน้้ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากเดิม 1,297.300 ล้านบาท เป็น 1,315.486 ล้านบาท
(เพิ่มขึ้นจากวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว จ้านวน 54.186 ล้านบาท) โดยที่ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันยังเป็นไปตามที่
ได้รับอนุมัติไว้เดิม (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2560) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. รายงานว่า ชป. ได้ลงนามว่าจ้างกิจการร่วมค้าด้าเนินงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อม

ส่วนประกอบอื่น เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2555 วงเงินสัญญา 1,297.300 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2555 
สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 มิ.ย. 2560 ซึ่งปัจจุบันผู้รับจ้างด้าเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานทั้งสัญญาแล้วเมื่อวันที่  
27 ก.ย. 2559 แต่เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบรายละเอียดปริมาณงานทั้งหมดตามที่ผู้รับจ้างส่งมอบแล้ว 
ปรากฏว่ามีปริมาณงานเพิ่ม/ลดจากที่ก้าหนดไว้ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและสภาพทางธรณีวิทยาในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป
จากแบบรูปเดินท่ีก้าหนดตามสัญญา ส่งผลให้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นเป็นเงินรวม 54.186 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้พิจารณาเห็นว่าปริมาณงานที่เพิ่ม/ลดดังกล่าวเป็นการด้าเนินการเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
และเป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญา จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินค่างานให้แก่ผู้รับจ้างรวมทั้งสิ้น 1,315.486 ล้านบาท 
(1,297.300 + 54.186)  

2. ชป. ได้เสนอให้ สงป. พิจารณาความเหมาะสมของราคา ค่างานก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าวแล้ว โดย สงป. ได้อนุมัติใน
หลักการให้ ชป. จ่ายค่างานท่ีเพิ่มขึ้นตามปริมาณท่ีท้าจริงซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขของสัญญา เนื่องจากเมื่อด้าเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จทั้งสัญญา ปรากฏว่ามีปริมาณที่ท้าจริงเกินกว่าปริมาณงานตามสัญญา จ้านวน 82 รายการ เป็นเงิน 120.135 ล้านบาท 
และปริมาณที่ท้าจริงน้อยกว่าปริมาณงานตามสัญญา จ้านวน 84 รายการ เป็นเงิน 69.950 ล้านบาท ส่งผลให้ค่างานตาม
สัญญาเพิ่มขึ้น 54.186 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม
และเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า จ้านวน 54.186 ล้านบาท และขอให้ ชป. น้าเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพัน
ด้วย เนื่องจากค่างานท่ีเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกินกว่าวงเงินท่ี ครม. ได้อนุมัติไว้ 

3. งบประมาณที่จะน้ามาใช้เป็นค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้ได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 
ให้สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณา
การการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า มาเพื่อด้าเนินการแล้วเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2560 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 
  



10 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2560 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190960 
 
เรื่อง : โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม  
การประกอบอาชีพปศุสัตว์ ปี 2559/60 จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 30 ก.ย. 2560 เป็นสิ้นสุดวันท่ี 30 ก.ย. 2561 

2. ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ปีงบประมาณ 2561 จ้านวน 560.150 ล้านบาท 
ในการด้าเนินงาน 2 โครงการ ได้แก่ 

2.1 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 360.000 ล้านบาท 
2.2 โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 200.150 ล้านบาท 

3. ก้าหนดเป็นนโยบายให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนการซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์
และข้าว GAP 

4. มอบหมาย มท. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการกับ กษ. และ พณ. ในการเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ข้าว 
GAP และข้าวเพื่อสุขภาพระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับผู้ประกอบการค้าในจังหวัด 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ขอขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาไม่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 

ปี 2559/60 
ตามที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2559 และวันที่ 18 ต.ค. 2559 เห็นชอบหลักการมาตรการช่วยเหลือ

เกษตรกรปีการผลิต 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) ด้านปศุสัตว์ จ้านวน 4 โครงการ วงเงิน 12,987.244 ล้านบาท 
ส้าหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้าเนินโครงการพื้นท่ีท้านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ (กระบือ โคเนื้อ แพะ และ
การท้านาหญ้า) ให้เกษตรกร 30,000 ราย พ้ืนท่ี 55 จังหวัด เป้าหมายปรับเปลี่ยนพื้นที่ท้านาไม่เหมาะสม (S3,N) มาปลูกพืช
อาหารสัตว์ทดแทน จ้านวน 150,000 ไร่ ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 1) วงเงินสินเชื่อ 10,686 ล้านบาท 2) เงินชดเชยดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ไม่รวมเงินต้น วงเงิน 1,500.290 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรขอรับงบประมาณ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กข.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด้าเนินโครงการภายใต้แผนการผลิตและ
การตลาดข้าวครบวงจร ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหาร
จัดการข้าว (นบข.) ได้เห็นชอบแล้ว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รายจ่ายประจ้าปี ตามรายการที่เกิดขึ้นจริง 3) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตเพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์ 150,000 ไร่ๆ 
ละ 4,000 บาท วงเงิน 600.000 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเงินทุนจาก ธ.ก.ส. โดยให้รัฐชดเชยเงินต้นและต้นทุนเงินในอัตรา 
FDR+1 และ 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2559 - 2564) วงเงิน 200.950 ล้านบาท  
ซึ่งก้าหนดระยะการจ่ายเงินกู้เริ่ม วันท่ี 1 ต.ค. 2559 ถึง วันท่ี 30 ก.ย. 2560 

ปัจจุบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 13,711 ราย พ้ืนท่ีปรับเปลี่ยน 68,555 ไร่ ท้าสัญญาและเบิกจ่ายเงินกู้
ได้เพียง 594 กลุ่ม จ้านวน 557.667 ล้านบาท เท่านั้น เนื่องจากการด้าเนินงานโครงการมีหลายขั้นตอน และใช้เวลามาก 
ตั้งแต่การอนุมัติเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การรวมกลุ่มเกษตรกรและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน การสร้างความเข้าใจใน
การขอรับสินเช่ือ การจ่ายสินเช่ือล่าช้า จึงท้าให้ไม่สามารถด้าเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ได้ทันก้าหนดระยะเวลาโครงการวันที่  
30 ก.ย. 2560 และจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการในกลุ่มที่อยู่ระหว่างขอสินเช่ือ ท้าสัญญา และเบิกจ่ายเงิน 
ต้องเสียสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ จึงมีความจ้าเป็นที่ กษ. ต้องขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้โครงการจากเดิมสิ้นสุดวันที่  
30 ก.ย. 2560 เป็นสิ้นสุดวันท่ี 30 ก.ย. 2561 

กิจกรรม 
เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ (ราย) 

ได้รับเงินอุดหนุนรายละ 
20,000 บาท 

การท าสัญญาและ
เบิกจ่ายเงินกู้ 

อยู่ระหว่างขอสินเชื่อ/ท า
สัญญาเบิกจ่ายเงินกู้ (กลุม่) 

ราย ล้านบาท กลุ่ม ล้านบาท 
โคเนื้อ 11,956 11,002 220.040 528 495.499 889 
กระบือ 1,564 1,494 29.880 59 55.364 127 
แพะ 160 145 2.900 7 6.804 12 

นาหญ้า 32 32 0.640 - - - 
รวม 13,712 12,673 253.460 *594 *557.667 1,028 

หมายเหตุ ข้อมูลจาก ธ.ก.ส. ณ วันท่ี 31 ส.ค. 2560 
2. ขอสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการปรับพ้ืนที่ปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าว

ครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) 
1) ครม. มีมติเมื่อวันวันที่ 11 ก.ค. 2560 เห็นชอบโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชให้เหมาะสม ภายใต้

แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) จ้านวน 3 โครงการ วงเงิน 4,902.12 ล้านบาท 
ประกอบด้วย (1) โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว วงเงิน 3,807.69 ล้านบาท (ปศ.) (2) โครงการส่งเสริมการปลูก
พืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงิน 864.53 ล้านบาท (กสก.) และ (3) โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 
วงเงิน 229.90 ล้านบาท (พด.) ส่วนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงบประมาณ 

2) ส้านักงบประมาณ ให้ความเห็นชอบงบประมาณส้าหรับการด้าเนินการในระยะที่ 1 ภายในกรอบวงเงิน 
1,296.53 ล้านบาท ดังนี ้
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โครงการ 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

(ไร่) 
วงเงิน (ล้านบาท) 

ปี 2560 ปี 2561 รวม 
1. ปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว (ปศ.) 100,000 2.10 200.00 202.10 
2. ส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง  
ปี 2561 (กสก.) 

400,000 64.53 800.00 864.53 

3. ปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 (พด.) 200,000 29.75 200.15 229.90 
รวม 700,000 96.38 1,200.15 1,296.53 

โดยค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงิน 96.38 ล้านบาท เห็นควรให้ กษ. 
พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส้าหรับค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วงเงิน 1,200.15 ล้านบาท เห็นควรให้เสนอขอเพิ่มงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามความจ้าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอน
ต่อไป 

3) ปศ. กสก. และ พด. ได้เสนอขอแปรญัตติงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รวมทั้งสิ้น 2,302.877 ล้านบาท  
แต่ส้านักงบประมาณพิจารณาเสนอคณะกรรมาธิการฯ ให้เพียง 760.150 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ไม่พิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้ 

โครงการ 
หน่วยงานขอ 
(ล้านบาท) 

สงป. พิจารณาเสนอ 
(ล้านบาท) 

1. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว (ปศ.) 1,266.300 200.000 
2. โดรงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 (กสก.) 836.427 360.000 
3. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 (พด.) 200.150 200.150 

รวม 2,302.877 760.150 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิตและการตลาดข้าว ปี 2560/61 ที่ก้าหนดให้มีการลดรอบการปลูกข้าวเพื่อ
รักษาสมดุลตามอุปสงค์อุปทานท่ีก้าหนดไว้ 29.50 ล้านตันข้าวเปลือก พื้นที่ 66.69 ล้านไร่ โดยแยกเป็น ข้าวรอบที่ 1 พื้นที่ 
58.68 ล้านไร่ ผลผลิต 24.34 ล้านตัน และ รอบที่ 2 พื้นที่ 8.01 ล้านไร่ ผลผิต 5.16 ล้านตัน จึงจ้าเป็นต้องด้าเนิน
โครงการในปี 2560/61 จ้านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และ
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 โดยขอสนับสนุนงบประมาณจาก งบกลางรายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ้าเป็น พ.ศ. 2561 จ้านวน 560.150 ล้านบาท ซึ่งผ่านการพิจารณาจากส้านักงบประมาณแล้ว ดังน้ี 
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โครงการ เป้าหมาย (ไร่) วงเงิน (ล้านบาท) 

1. โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 (กสก.) 150,000 360.000 

2. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 (พด.) 200,000 200.150 

รวม 560.150 

ส้าหรับโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว เนื่องจากขณะนี้ในปี 2560/61 รอบที่ 1 เกษตรกรได้ปลูกข้าวไปแล้ว  
จะขอไปตั้งค้าของบประมาณปี พ.ศ. 2562 ส้าหรับการด้าเนินการในปีต่อไป 

3. ขอสนับสนุนการด าเนินงานในการซ้ือขายข้าวจากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของรัฐ 
เนื่องจาก กษ. ได้ด้าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ชาวนาผลิตข้าวคุณภาพมากขึ้น ทั้งข้าวอินทรีย์ ที่มีเป้าหมาย

ขยายพื้นที่การผลิต ให้ได้ 1 ล้านไร่ แล้วข้าว GAP ที่จะขยายให้ได้ 19.38 ล้านไร่ ภายในปี 2564 ซึ่ง พณ. และ กษ.  
ได้ร่วมกันด้าเนินโครงการเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร เพื่อเชื่อมโยงตลาดรองรับการขยายตัวของผลผลิต
ข้าวคุณภาพ ปลอดภัย เพื่อให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นสอดคล้องกับคุณภาพและมาตรฐาน อย่างไรก็ตามการด้าเนิ น
โครงการยังไม่สามารถเช่ือมโยงตลาดได้อย่างทั่วถึง เห็นควรที่จะต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงาน  
ในระดับภูมิภาคหลายหน่วยงาน อีกทั้งเพื่อเป็นการหาตลาดรองรับผลผลิตข้าวคุณภาพจากโครงการของรัฐที่จะมีเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จึงมีความจ้าเป็นต้องขับเคลื่อนการด้าเนินการเช่ือมโยงตลาดให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ควบคู่กับการส่งเสริมสนับสนุนให้มี
ตลาดมารองรับผลผลิตข้าว รัฐบาลจึงควรก้าหนดนโยบายเพื่อเปิดโอกาส ให้หน่วยงานภาครัฐมีส่วนช่วยชาวนาไทย  
ด้วยการสนับสนุนซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพของรัฐ รวมทั้ งให้แต่ละจังหวัดได้มีการบูรณาการ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP และข้าวเพื่อสุขภาพ ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับผู้ประกอบการ
ภายในจังหวัด 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง 
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) เร่งรัดการด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การอนุมัติสินเช่ือและ 
การเบิกจ่ายเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกรในโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์  
ปี 2559/60 แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 6 เดือน (31 มีนาคม 2561)  

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส้านักงบประมาณ และส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2560 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190960 
 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการโครงการ

ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้้า) 
 
สารัตถะ : กห. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส้ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น จ้านวน 235,361,300 บาท (สองร้อยสามสิบห้าล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาท
ถ้วน) ให้กองทัพบกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้้า (มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้านวน 22 โครงการ ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2560 ณ ตึกสันติไมตรี 

(หลังใน) ท้าเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบใน
หลักการให้กองทัพบกด้าเนินการโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้้า (ความร่วมมือกองทัพบก – มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้านวน 22 โครงการ ในพื้นที่ 15 จังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้า
ในช่วงน้้าหลาก บรรเทาความเสียหานจากน้้าท่วม บรรเทาความเดือดร้อนจากน้้าแล้งให้กับประชาชนกว่า 29,100 ครัวเรือน 
กระจายน้้าให้กับพื้นที่การเกษตร ประมาณ 2,600 ไร่ และเพิ่มปริมาณน้้าเพื่อส้ารองไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้ประมาณ 
3.57 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยใช้งบประมาณ วงเงิน 239,593,500 บาท 

2. ส้านักงบประมาณได้น้ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบในหลักการ  
ให้กองทัพเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ้าเป็น จ้านวน 235,361,300 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้้า 
(มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้านวน 22 โครงการ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการขอ
อนุมัติงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท ขอให้ กห. เสนอเรื่องดังกล่าว
ต่อรองนายกรัฐมนตรีที่ก้าหนดดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อสั่งการให้น้าเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น พ.ศ. 2560  

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

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าในช่วงน้้าหลาก 
บรรเทาความเสียหายจากน้้าท่วม บรรเทาความเดือดร้อนจากน้้า
แล้งให้กับประชาชน กระจายน้้าให้กับพื้นที่การเกษตร และเพิ่ม
ปริมาณน้้าเพื่อส้ารองไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2560 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190960 
 
เรื่อง : การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 22  

(The 22nd GMS Ministerial Conference) ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม
แมน้่ าโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งท่ี 22 (Joint Ministerial Statement) และร่างกรอบการลงทุนของภูมิภาค ปี 2565 
(Regional Investment Framework 2022 : RIF-2022) และหากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ  
และร่างกรอบการลงทุนของภูมิภาค ปี 2565 ให้ สศช. สามารถด้าเนินการได้ โดย สศช. จะได้น้าเสนอ ครม. เพื่อทราบ 
ในภายหลังหากมีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผลประกอบ 

2. ให้ความเห็นชอบให้ รมว.คค. (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้ร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศลุ่มแม่น้ าโขง 
ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งที่ 22 และร่างกรอบการลงทุนของภูมิภาค ปี 2565 
โดยไม่มีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งท่ี 22 ในวันท่ี 20 ก.ย. 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยกระทรวงวางแผนและการลงทุนร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 

Development Bank: ADB) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ก.ย. 2560 ณ โรงแรมเชอราตัน กรุงฮานอย 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซ่ึงในวันที่ 20 ก.ย. 2560 จะมีการรับรองแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีและกรอบการ
ลงทุนของภูมิภาคปี 2565 

2. ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว มีดังนี้ (1) สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน
ต่างประเทศตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  
(2) เป็นโอกาสในการเสนอบทบาทความเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาคและศูนย์กลางการพัฒนาและการเป็น
หุ้นส่วนการพัฒนาในภูมิภาคด้วยการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (สศก./สกต.สป.กษ./สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสร้างความเ ช่ือมั่นให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ 
ตามแนวนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) และเป็นโอกาสในการเสนอ
บทบาทความเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ ในอนุภูมิภาคและ
ศูนย์กลางการพัฒนาและการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในภูมิภาค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และอนุภูมิภาค ตลอดจนเป็นโอกาสในการหารือและหาแนวทางทางแก้ไขปัญหาและขจัดข้อจ ากัดทางด้านสังคมและร่วมกัน
แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยประเด็นหารือและข้อเสนอของประเทศไทย สรุปได้ดังน้ี 

ด้านการลงทุน 
- เร่งผลักดันการด้าเนินงานตามกรอบการลงทุนภูมิภาค ปี 2565 ในส่วนของประเทศไทยให้เกิดเป็นรูปธรรม

ตามก้าหนดเวลา และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในการระดมเงินทุนพัฒนาแผนงาน /
โครงการตามกรอบการลงทุนดังกล่าว ให้มีความก้าวหน้าต่อไป 

- ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ตลอดจนกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชน 
- เสนอให้พิจารณากลไกการค้้าประกันสินเช่ือเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ธุรกิจขนาดกลาง 

ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- เน้นย้้าการขยายและเช่ือมต่อโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค  
ลุ่มแม่น้้าโขง เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับเมืองในภูมิภาคและสร้างงาน อาชีพและรายได้ ให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี 

- การอ้านวยความสะดวกด้านกฎระเบียบระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการ
ด้าเนินการตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขงในระยะแรก (ภายหลังจากลงนามแล้ว) 

- เร่งปรับปรุงและเพิ่มเติมเส้นทางขนส่งผ่านแดนใน Protocol 1 ภายใต้ความตกลง CBTA และมุ่งสู่การปฏิบัติ
ความตกลง CBTA อย่างเต็มรูปแบบ (Full Implementation) ในปี 2562 ต่อไป 

การพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน 
- จัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจใน GMS เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาฐาน 

การผลิตเช่ือมโยงและการลงทุน อันจะน้าไปสู่การสร้างและเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าทั้งภายในและภายนอกอนุภูมิภาคและ
เช่ือมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมต่อเนื่องในลักษณะคลัสเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์ การอ้านวยความสะดวกบริเวณด่านพรมแดน  
นิคมอุตสาหกรรม และการปรับปรุงมาตรการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

ด้านพลังงาน 
- มุ่งอ้านวยความสะดวกเชิงกฎระเบียบให้สามารถเข้าถึงโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าในอนุภูมิภาค GMS เพื่อน้าไปสู่

การเปิดตลาดซื้อขายไฟฟ้าและเพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างหลายภาคส่วนในอนาคตต่อไป 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

- ร่วมมือกันสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจลุ่มแม่น้้าโขงสีเขียว (Green Mekong) 
3. สาระส าคัญของร่างแถลงการณ์ฯ สรุปได้ ดังนี้ 

สาขาความร่วมมือ สาระส าคัญ/ความก้าวหน้า 
คมนาคม สนับสนุนยุทธศาสตร์สาขาคมนาคมของอนุภูมิภาคฉบับใหม่ ซึ่งมุ่งพัฒนา “ระบบ

คมนาคมในอนุภูมิภาคท่ีไร้รอยต่อ มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และยั่งยืน” 
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การอ านวยความสะดวกทาง
การค้าและคมนาคมขนส่ง 

การด้าเนินการใน “ระยะแรกเริ่ม” ของความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Cross Border Transport Agreement) 

พลังงาน เตรียมจะปฏิบัติตามแนวทางข้อเสนอแนะเพ่ือให้บุคคลที่สามารถเข้าถึงโครงข่ายสาย
ส่งไฟฟ้าข้ามแดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายรับส่งไฟฟ้าระดับประเทศที่เช่ือมต่อกัน
แล้ว 

เกษตร สนับสนุนห่วงโซ่มูลค่าทางการเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามแผนปฏิบัติการเสียมเรียบในระยะปี 2561 - 2565 

สิ่งแวดล้อม เพ่ิมพูนการลงทุนสีเขียว และสนับสนุนความเชื่อมโยงระหว่างสาขาใน GMS  
และรับทราบการเตรียมการส้าหรับการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม GMS ครั้งท่ี 5 

ท่องเท่ียว รับรองยุทธศาสตร์สาขาท่องเที่ยวของอนุภูมิภาค ปี 2559 – 2568 ซ่ึงมีการจัดต้ัง
ส านักงานประสานการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ าโขง (Mekong Tourism Coordinating 
Office) เพื่อเป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สนับสนุนการจัดต้ังคณะท างานใหม่ คือสาขาความร่วมมือด้านสาธารณสุข ซึ่งอยู่
ระหว่างการร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านสาธารณสุขใน GMS 

การพัฒนาเมืองและชายแดน รับทราบแผนการด้าเนินงานระยะ 3 ปี ของคณะท้างานสาขาการพัฒนาเมือง 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเทศสมาชิกมีความตระหนักรู้เพ่ิมมากขึ้นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจารกการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซ่ึงรวมถึงการจัดต้ังพันธมิตรธุรกิจในเวทีความ
ร่วมมือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดนของอนุภูมิภาคด้วย 

การลงทุน ส่งเสริมให้สถาบัน หุ้นส่วน และกองทุนการเงินเพ่ือการพัฒนาแห่งใหม่ ๆ ให้ความ
สนใจลงทุนในโครงการต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่เพ่ิมมากขึ้นของภาคเอกชน
ในโครงการของอนุภูมิภาค GMS 

ทิศทางต่อไปในอนาคต รัฐมนตรี GSM จะร่วมให้การรับรองกรอบและทิศทางในอนาคตของแผนปฏิบัติการฮานอย 
(Hanoi Action Plan: HAP) ช่วงปี 2561 – 2565 ในการประชุมระดับผู้น้า ในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งรัฐมนตรี GMS  
เห็นพ้องให้เตรียมการจัดท้าวิสัยทัศน์ ค.ศ. 2030 (Vision 2030) ทั้งนี้ รัฐมนตรี GMS ได้ตระหนักถึงบทบาทที่ส้าคัญและ
สนับสนุนหลักการภูมิภาคแบบเปิดกว้าง (Open Regionalism) และมีความเช่ือมั่นและจะสนับสนุนความช่วยเหลือจากหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาในการสร้างประชาคมลุ่มแม่น้้าโขงในอนาคต 

4. สาระส าคัญของกรอบการลงทุนภูมิภาค ปี 2565 สรุปได้ ดังนี ้
ภาพรวมของภูมิภาค 

- มีโครงการร่วมมือจ านวน 226 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 59,566 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 
2.015 ล้านล้านบาท ประกอบด้วยโครงการลงทุน 149 โครงการ มูลค่า 59,271 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการความ
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ช่วยเหลือทางวิชาการอีก 77 โครงการ มูลค่า 294.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
- โครงการลงทุนยังมุ่งเน้นแผนงานด้านคมนาคม รวมถึงสาขาความร่วมมือใหม่ ได้แก่ สาขาการพัฒนาเมือง 

สาขา ICT และ สาขาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภาพรวมในส่วนของประเทศไทย 

- มีโครงการความร่วมมือจ านวน 76 โครงการ มูลค่ารวม 8,292.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 
13.92 ของโครงการลงทุนทั้งหมดใน RIF-2022 

- แผนงานด้านคมนาคมได้รับการลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือแผนงานด้านพลังงานแผนงานด้านการ
ท่องเที่ยว และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ตามล้าดับ โดยสามารถสรุปโครงการในแต่ละแผนงาน ได้ดังนี้ 

1. สาขาคมนาคม จ านวน 22 โครงการ มูลค่า 7,656.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย 
โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน สร้างสะพาน เส้นทางรถไฟ และท่าเรือ โครงการที่ส าคัญ ได้แก่ การก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี 

2. สาขาพลังงาน จ านวน 15 โครงการ มูลค่า 394.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เน้นการสร้างเครือข่าย
พลังงานกับประเทศเพ่ือนบ้านน้าไปสู่การลดการส้ารองพลังงาน ลดค่าใช้จ่าย และส่งเสริมการซื้อขายพลังงานในภูมิภาคให้มี
มาตรฐานเดียวกัน 

3. สาขาท่องเที่ยว จ านวน 8 โครงการ มูลค่ารวม 177.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มุ่งเน้นสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว การส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
เดียวของอนุภูมิภาค 

4. สาขาสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 โครงการ มูลค่า 54.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การจัดท้าแนวเช่ือมต่อ
เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การลดปริมาณคาร์บอนด้วยการปลูกปาาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 

5. สาขาอื่นๆ ได้แก่ ส่งเสริมความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร การเพิ่มทักษะแรงงาน 
และการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคอย่างปลอดภัย การคุ้มครองสุขภาพของแรงงานข้ามแดน การลดความซับซ้อน  
ของมาตรการศุลกากร การพัฒนาบุคลากรสาขา ICT และการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกับ สปป.ลาว 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส้านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับความเห็นกระทรวงพลังงานไปพิจารณาด้าเนินการด้วย ทั้งนี้ หากมี
ความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง 6 
ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 22 (Joint Ministerial Statement) และร่างกรอบการลงทุนของภูมิภาค ปี 2565 (Regional 
Investment Framework 2022: RIF – 2022) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบไว้ ให้ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2560 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190960 
 
เรื่อง : การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 1 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยส้าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 1 
2. เห็นชอบต่อท่าทีของไทยส้าหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 1 
3. หากมีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขท่าทีของไทยฯ ท่ีมิใช่สาระส้าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ต่อประเทศไทย 

ขอให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องน้าเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ทส. รายงานว่า ประเทศไทยได้ท้าการภาคยานุวัติเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท 

(Minamata Convention on Mercury) เมื่อวันท่ี 22 ม.ิย. 2560 ซึ่งท้าให้อนุสัญญามินามาตะฯ มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย
ตั้งแต่วันท่ี 20 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ อนุสัญญามินามาตะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
จากการปลดปล่อยสู่บรรยากาศและการปล่อยสู่ดินหรือน้้าของปรอทและสารประกอบปรอทจากกิจกรรมของมนุษย์ 

2. ส้านักเลขาธิการเฉพาะกาลของอนุสัญญามินามาตะฯ มีก้าหนดจัดการประชุม รัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 1 
ซึ่งจะเป็นการประชุมต่อเนื่องกันและอาจจะมีการจัด ประชุมกลุ่มย่อย (Contact Group) ตามความจ้าเป็น ระหว่างวันที่  
24 – 29 ก.ย. 2560 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประกอบด้วย 

2.1 การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินาตะฯ สมัยที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 29 ก.ย. 2560  
เพื่อพิจารณาประเด็นและการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการการด้าเนินงาน และการบริหารการเงินของส้านักเลขาธิการถาวร
อนุสัญญามินามาตะฯ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการและการสนับสนุนด้านการเงินส้าหรับภาคีสมาชิก  
เพื่อการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะฯ เป็นต้น 

2.2 การประชุมระดับสูง (High-level segment) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 ก.ย. 2560 ซึ่งมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงในการสร้างความตระหนักรู้เชิงนโยบายภายใต้หัวข้อหลักของการประชุมคือ 
“Making mercury history” โดยมีรายละเอียดของการประชุม ประกอบด้วย 

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

เพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมจาก 
การปลดปล่อยสู่บรรยากาศและการปล่อยสู่ดินหรือน้้าของปรอท
และสารประกอบปรอทจากกิจกรรมของมนุษย์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(1) พิธีเฉลิมฉลอง (Plenary Celebration) 
(2) การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Roundtables) 
(3) งานเลี้ยงรับรองอาหารค่้าส้าหรับผู้แทนระดับสูง (High-level Gala Dinner)  
(4) การอภิปรายหลัก (Plenary Dialogue Session) ซึ่งเปิดโอกาสให้รัฐบาลประเทศต่างๆ แสดงความมุ่งมั่น

ในการลดมลพิศจากปรอทผ่านการอภิปลายเชิงนโยบาย เกี่ยวกับประเด็นส้าคัญต่างๆ ของอนุสัญญามินามาตะฯ และร่วม 
เฉลิมฉลองความส้าเร็จในการจัดตั้งอนุสัญญาใหม่นี้ 

3. องค์ประกอบคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมฯ รวมทั้งสิ้น 37 คน ประกอบด้วย (1) รมว.ทส. ในฐานะ
หัวหน้าคณะผู้แทนไทยฯ (2) ประธานอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ (3) ผู้แทน ทส. (4) ผู้แทน อก. (5) ผู้แทน สธ.  
(6) ผู้แทน กต. (7) ผู้แทน กค. และ (8) ผู้แทน พณ. ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยด้วยแล้ว  
เมื่อวันท่ี 4 ก.ย. 2560  

4. ทส. ได้ด้าเนินการจัดท้าท่าทีของไทยส้าหรับการประชุมรัฐภาคี ของอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 1 ผ่านกลไก 
การพิจารณาของคณะกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ ภายใต้ก้ากับของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ  
ในหลักการของท่าทีของไทย ดังกล่าวแล้ว และ ทส. เพื่อปรับเพิ่มรายละเอียดของกรอบท่าทีไทยให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
ตามความเห็นของ กต. แล้ว ซึ่งกรอบท่าทีของไทยส้าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 1 มีสาระส้าคัญ ดังนี้  

4.1 สนับสนุนการด้าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการและจุดมุ่งหมายของอนุสัญญามินามาตะฯ ในการปกป้อง
สุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากการปลดปล่อยสู่บรรยากาศและการปล่อยสู่ดินหรือน้้าของปรอทและสารปรอท  
จากกิจกรรมของมนุษย์ให้สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4.2 ค้านึงถึงสภาพการณ์ต่างๆ และความต้องการจ้าเพาะของประเทศก้าลังพัฒนา โดยเฉพาะความจ้าเป็นท่ีจะต้อง
เพิ่มขีดความสามารถในระดับประเทศและความร่วมมือในระดับภูมิภาคด้านการจัดการสารเคมีอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
ตลอดวงจร โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและทางด้านการเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการส่งเสริม  
ความร่วมมือระหว่างภาคีต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะฯ  

4.3 ค้านึงถึงหลักการความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกันตามขีดความสามารถและสถานภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ 

4.4 สนับสนุนความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันในการด้าเนินงานตามพันธกรณี ข้อตกลงระหว่างประเทศ  
ที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยเป็นภาคีและข้อตกลงท่ีสอดคล้องกับศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศ 

4.5 สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ทั้งนี้ หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากท่าทีการเจรจานี้ และไม่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมายต่อประเทศไทยให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 

นอกจากน้ี การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 1 ยังจะพิจารณาทางเลือกในการจัดตั้งส้านักเลขาธิการ
ถาวรของอนุสัญญามินามาตะฯ และคัดเลือกคณะกรรมการบังคับใช้และปฏิบัติตาม รวมทั้งการพิจารณาสนับสนุน  
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การด้าเนินงานของส้านักเลขาธิการอนุสัญญามินามาตะฯ ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์  ด้านเทคนิควิชาการและ
วิทยาศาสตร์ ด้านกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย และการก้ากับดูแล ความช่วยเหลือ ด้านเทคนิควิชาการ ทรัพยากรและกลไก
การเงิน ด้านการประเมินผลและการรายงานผลและประเด็นอ่ืนๆ 

5. การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 1 จะมีวาระการรับรองรายงานและข้อตัดสินใจต่าง ๆ วาระแรกใน
วันท่ี 24 ก.ย. 2560 และ รมว.ทส. จะเข้าร่วมอภิปรายเชิงนโยบายเกี่ยวกับประเด็นส้าคัญต่าง ๆ ของอนุสัญญานินามาตะฯ 
ในช่วงการประชุมระดับสูง (High – level segment) ระหว่างวันท่ี 28 – 29 ก.ย. 2560 

มติ ครม. : มติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยส้าหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท สมัยที่ 1  
2. เห็นชอบต่อท่าทีของไทยส้าหรับใช้ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ สมัยที่ 1 ทั้งนี้ ในกรณีมีความ

จ้าเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขท่าทีของไทยดังกล่าว ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว หากไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไปแล้ว ให้สามารถด้าเนินการได้โดยน้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2560 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
190960 
 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมอาเซียน - เมอร์โคซูร์ ระดับรัฐมนตรี ในช่วงคู่ขนานการประชุม

สมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 72 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารตามข้อ 3 และหากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ กต. ด้าเนินการได้โดยไม่ต้องน้าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีก 

2. ให้ รมว.กต. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองการออกแถลงข่าวร่วมฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. รมว.กต. จะเข้าร่วมประชุมอาเซียน - เมอร์โคซูร์ ระดับรัฐมนตรี ในวันที่ 22 ก.ย. 2560 ซึ่งอยู่ในช่วงคู่ขนาน 

การประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 72 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2560 
2. การประชุมดังกล่าวจะมีการออกแถลงข่าวร่วมการประชุมอาเซียน - เมอร์โคซูร์ ระดับรัฐมนตรี เพื่อเป็นผลลัพธ์ 

ของการประชุม 
3. ร่างแถลงข่าวร่วมการประชุมอาเซียน - เมอร์โคซูร์ ระดับรัฐมนตรี เป็นการประกาศผลลัพธ์ของการประชุม 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสดงเจตนารมณ์ร่วมของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศสมาชิกเมอร์โคซูร์ในการเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น อาทิ การเพิ่มการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนในด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย การส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทาง
พลังงาน การท่องเที่ยว การเช่ือมโยง และการมีปฏิสัมพันธ์ระดับประชาชน เป็นต้น 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ท้ังนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงข่าวร่วม
การประชุมอาเซียน – เมอร์โคซูร์ ระดับรัฐมนตรีในช่วงคู่ขนานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 72  
ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด้าเนินการได้ 
โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

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

เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อม
ของไทยในการสนับสนุนการด้าเนินงานต่างๆ ในกรอบอาเซียน 
รวมทั้ง การกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่มเศรษฐกิจ เมอร์โคซูร์  
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของไทย ท้าให้ประชาชนของทุกฝาายได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันจาการกระชับความร่วมมือขององค์กรทั้งสองต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 

 


