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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 17/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240461 
 

เรื่อง : ขออนุมัติด้าเนินการโครงการพัฒนาลุ่มน้้าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
 1. อนุมัติให้ กษ. ด้าเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้้าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ก้าหนดแผนการด้าเนินงาน 

9 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2569) ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 21,000 ล้านบาท และให้ ชป. เริ่มด้าเนินการก่อสร้างสถานี  
สูบน้้าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จ้านวน 672.6929 ล้านบาท 

 2. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการตามแผนปูองกันแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ี กษ. (ชป.) 
เสนออย่างเคร่งครัด 

 3. มอบหมายให้ สงป. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. โครงการพัฒนาลุ่มน้้าห้วยหลวงตอนล่าง เป็นงานพัฒนาแหล่งน้้า เพื่อบรรเทาอุทกภัย และการแก้ไขปัญหา  

การขาดแคลนน้้า ในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย ก้าหนดแผนการด้าเนินโครงการ ๙ ปี (ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๙) ใช้งบประมาณรวม ๒๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยประโยชน์ท่ีจะได้รับจากโครงการ มีดังนี้  
1) บรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดหนองคายและอุดรธานี 2) เป็นแหล่งน้้าต้นทุนเพื่อเพ่ิมศักยภาพขยายพื้นท่ีชลประทาน  
ในพื้นที่ใกล้เคียง 3) ส่งน้้าให้กับพ้ืนท่ีชลประทานเดิม ๑๕,๐๐๐ ไร่ และเพิ่มพ้ืนท่ีชลประทานใหม่อี ก ๓๐๐,๑๙๕ ไร่ 
ครอบคลุมพื้นท่ี ๒๘๔ หมู่บ้าน ๓๗ ต้าบล ๗  อ้าเภอ ของจังหวัด  หนองคายและจังหวัดอุดรธานี โดยมีครัวเรือนที่ได้รับ
ผลประโยชน์ ๒๙,๘๓๕ ครัวเรือน 

2. ที่ตั้งโครงการ ท่ีท้าการหลักตั้งอยู่ที่บ้านแดนเมือง ต้าบลวัดหลวง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
3. ลักษณะโครงการ  

1) งานสถานีสูบน้้าบ้านแดนเมือง มีอัตราการสูบน้้ารวมสูงสุด 150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นระบบ  
การบริหารจัดการน้้าท่ีด้าเนินการควบคู่กับการปิด – เปิดประตูระบายน้้าห้วยหลวง โดยสูบน้้าจากล้าน้้าห้วยหลวงที่เกิน
ระดับควบคุมของประตูระบายน้้าห้วยหลวง เพื่อการระบายน้้าลงสู่แม่น้้าโขงในช่วงฤดูน้้าหลาก เพื่อช่วยลดระยะเวลา  
การท่วมขัง และลดพื้นท่ีน้้าท่วมได้ 16,000 ไร่ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเพ่ิมศักยภาพการขยายพื้นที่ชลประทานให้กับพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
บรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย  
เป็นแหล่งประมงเพาะพันธุ์ปลาน้้าจืดให้ราษฎรได้บริโภคและรายได้เสริม 
และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2) งานพนังกั้นน้้าช่วงที่ตลิ่งต่้าตามแนวล้าห้วยหลวง เพื่อช่วยปูองกันผลกระทบจากระดับน้้าที่สูงข้ึนในเขต
พื้นที่ลุ่มต่้าตามแนวเขตน้้าท่วม และช่วยควบคุมปริมาณน้้า รับน้้าในช่วงน้้าหลากเพื่อเร่งระบายน้้าลงสู่แม่น้้าโขง  
สามารถลดพื้นที่น้้าท่วมได้ 19,015 ไร่ 

3) งานอาคารบังคับน้้าตามล้าน้้าห้วยหลวงและล้าน้้าสาขา จ้านวน 15 แห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการน้้า และช่วยควบคุมปริมาณน้้า รับน้้าในช่วงน้้าหลาก เพื่อเร่งระบายน้้าลงสู่แม่น้้าโขง สามารถลดพื้นที่น้้าท่วมได้ 17,375 ไร่ 

4) งานระบบชลประทานของโครงข่ายหัวงาน จ้านวน 13 โครงข่าย เพ่ือส่งน้้าให้พ้ืนท่ีชลประทานรวมทั้งสิ้น 
315,195 ไร่ 

4. ระยะเวลาด้าเนินการ 9 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2569) 
5. การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ (ที่อัตราคิดลดร้อยละ 12) 

1) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( NPV) 1,739.33 ล้านบาท 2) สัดส่วนผลประโยชน์ต่อทุน ( B/C) 1.10 3) อัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 13.37% 

6. เปูาหมายและตัวช้ีวัด เปูาหมายที่ 1 สามารถเพิ่มปริมาณน้้าต้นทุนในล้าน้้าห้วยหลวง และแก้มลิงต่างๆ 
จ้านวน 245.87 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีตัวช้ีวัดเป็นความจุน้้า เปูาหมายที่ 2 สามารถส่งน้้าให้กับพ้ืนท่ีชลประทานเดิม 
จ้านวน 15,000 ไร่ และสามารถเพิ่มพ้ืนท่ีชลประทานใหม่ จ้านวน 300,195 ไร่ โดยมีตัวช้ีวัดเป็นจ้านวนพ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 

7. ผลกระทบ การด้าเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้้าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ส่งผลกระทบต่อพื้นที่
เกษตรกรรมและพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ที่จะต้องเสียไปเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ซึ่ง กษ. (ชป.) ได้เตรียมแผนปฏิบัติการ
ปูองกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้มีการวางแผนและแผน
งบประมาณไว้ในงบประมาณค่าก่อสร้างของโครงการแล้ว ดังนี้ 

1) แผนการส่งเสริมท้าความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร วงเงิน 8.50 ล้านบาท หน่วยงาน ชป. 
2) แผนพัฒนา และส่งเสริมอาชีพ วงเงิน 8.50 ล้านบาท หน่วยงาน กรมพัฒนาชุมชน/ชป. 
3) แผนพัฒนาคุณภาพดิน และการใช้ประโยชน์ท่ีดิน วงเงิน 5.20 ล้านบาท หน่วยงาน ชป. 
4) แผนพัฒนา และส่งเสริมการเกษตรกรรม วงเงิน 11.00 ล้านบาท หน่วยงาน กสก./วก. 
5) แผนพัฒนาการประมง และระบบนิเวศทางน้้า วงเงิน 8.00 ล้านบาท หน่วยงาน กป. 
6) แผนการบริหารการใช้น้้า วงเงิน 4.00 หน่วยงาน ชป. 
7) แผนติดตามด้านอุตุนิยมวิทยา วงเงิน 3.80 ล้านบาท หน่วยงาน ชป. 
8) แผนติดตามด้านเศรษฐกิจ และสังคม วงเงิน 4.00 ล้านบาท หน่วยงาน ชป. 
9) แผนติดตาม และประเมินผลโครงการ วงเงิน 5.00 ล้านบาท หน่วยงาน ชป. 

รวม 58.00 ล้านบาท  
8. สถานภาพโครงการ 

ด้านการจัดหาที่ดิน  ชป. ได้ด้าเนินการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง บริเวณหัวงานสถานีสูบน้้าบ้านแดนเมือง  
รวม ๓๖๑ ไร่ เรียบร้อยแล้วส่วนพ้ืนท่ีก่อสร้าง บริเวณแนวพนังกั้นน้้าใหม่ อาคารบังคับน้้า และระบบส่งน้้าชลประทาน  
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มีทั้งพื้นที่ท่ีมีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างด้าเนินการจัดหาที่ดิน 

ด้านการเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรม  งานสถานีสูบน้้าบ้านแดนเมือง งานปรับปรุงพนังกั้นน้้าเดิม  
งานประตูระบายน้้า และงานพนังกั้นน้้าใหม่ การส้ารวจ-ออกแบบแล้วเสร็จแล้ว คงเหลืองานระบบส่งน้้าชลประทาน  
อยู่ระหว่างส้ารวจ-ออกแบบ 

9. แผนปฏิบัติการ  
1) การด้าเนินงานในช่วง 3 เดือน (ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) กษ. โดย ชป. วางแผนที่จะ

เตรียมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้้าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน รวมทั้งด้าเนินการ  
ตามแผนการปูองกัน แก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีได้วางไว้ 

2) การด้าเนินงานในช่วง 6 – 9 เดือน (ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
กษ. โดย ชป. จะเริ่มด้าเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้้าและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอ่ืน รวมทั้งด้าเนินการ  
ตามแผนการปูองกัน แก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีได้วางไว้ 

3) การด้าเนินงานในช่วง 12 เดือน (ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) กษ. โดย ชป.  
จะด้าเนินการเตรียมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันน้้า จ้านวน 2 แห่ง และก่อสร้างประตูระบายน้้า จ้านวน 6 แห่ง  
โดยเสนอขอตั้งงบประมาณและเริ่มด้าเนินการก่อสร้างประตูระบายน้้า จ้านวน 6 แห่ง โดยจะเสนอขอตั้งงบประมาณ  
และเริ่มด้าเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป 

10. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา โครงการดังกล่าวมีงบประมาณรวมทั้งสิ้น 21 ,000 ล้านบาท โดยมีแผนการ  
ใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี ดังน้ี 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ้านวนเงิน 672.69 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 จ้านวนเงิน 
2,253.90 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2563 จ้านวนเงิน 3 ,679.34 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2564 จ้านวนเงิน 
2,312.70 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2565 จ้านวนเงิน 2 ,486.28 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2566 จ้านวนเงิน 
3,279.92 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2567 จ้านวนเงิน 2 ,715.97 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2568 จ้านวนเงิน 
2,105.07 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2569 จ้านวนเงิน 1,494.13 ล้านบาท รวม 21,000.00 ล้านบาท 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาลุ่มน้้าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย ตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง
พันธกรณีระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด ส้าหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการฯ ให้ กษ. (ชป.) ด้าเนินการ
ตามความเห็นของ สงป. ต่อไป 

2. ให้ กษ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส้านักงบประมาณ ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 17/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240461 
 
เรื่อง : มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบให้ กษ. และ ธ.ก.ส. ด้าเนินมาตรการประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร 

2. อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 
90,000 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 1,800 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณถัดไป ตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

3. อนุมัติในหลักการโครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรวงเงินสินเช่ือ 3,600 ล้านบาท 
โดยใช้แหล่งเงินทุน ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 72 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปีงบประมาณถัดไป ตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เสนอมาตรการเกษตร

ประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผ่าน 2 โครงการย่อย ได้แก่  
1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือลดต้นทุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยการสนับสนุนสินเช่ือดอกเบี้ยต่้า

ให้แก่เกษตรกร เปูาหมาย 3 ล้านราย รายละไม่เกิน 30,000 บาท ผ่านบัตรสินเช่ือเกษตรกรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
ปัจจัยการผลิต หรือเครื่องจักรกลเกษตรขนาดเล็กท่ีมีมูลค่าไม่เกิน 10,000 บาท  

สินเช่ือในโครงการคิดอัตราดอกเบี้ย MRR (ร้อยละ 7 ต่อป)ี รัฐบาลชดเชยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 2 
ต่อปี ธ.ก.ส.  รับภาระในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และเรียกเก็บจากเกษตรกรในอัตรา MRR-3 (ร้อยละ 4 ต่อป)ี  
โดยระยะเวลาช้าระหนี้ของเกษตรกรต้องแล้วเสร็จไม่เกิน 12 เดือน 

กษ. รับขึ้นทะเบียนร้านจ้าหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และประสานความร่วมมือกับผู้ผลิต
และจ้าหน่ายปัจจัยการผลิต รวมทั้งให้การสนับสนุนทางวิชาการในการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม 

งบประมาณ วงเงินสินเชื่อ 90 ,000 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนของ ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบี้ยให้แก่  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ธ.ก.ส. ไม่เกิน 1,800 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณถัดไปตามภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 2 ปี (พ.ค. 61 - เม.ย. 63) ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ 1 ปี (พ.ค. 61 - เม.ย. 62)  
2) โครงการสนับสนุนการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดผ่านสถาบันเกษตรกร  โดยการ สนับสนุนสินเช่ืออัตรา

ดอกเบี้ยต่้า เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกรเปูาหมาย 500 แห่ง (สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 300 แห่ง 
วิสาหกิจชุมชน 200 แห่ง) ในการผลิตหรือจัดหาปุ๋ยสั่งตัดเพื่อจ้าหน่ายแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป 

สินเช่ือในโครงการคิดอัตราดอกเบี้ย  MLR (ร้อยละ 5.00 ต่อปี) โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้กับ ธ.ก.ส. 
อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี ธ.ก.ส. รับภาระในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี และเรียกเก็บจากสถาบันเกษตรกรในอัตรา MLR-3 
(ร้อยละ 2 ต่อป)ี โดยระยะเวลาช้าระหนี้ของสถาบันเกษตรกรต้องแล้วเสร็จไม่เกิน 12 เดือน 

กษ. ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยสั่งตัด แก่สถาบันเกษตรกร ประสานผู้ผลิตและผู้
จ้าหน่ายปุ๋ย 

งบประมาณ วงเงินสินเชื่อ 3,600 ล้านบาท โดยใช้เงินทุนของ ธ.ก.ส. วงเงินชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส. 
ไม่เกิน 72 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณถัดไปตามภาระค่าใช้จ่าย  
ที่เกิดขึ้นจริง  

ระยะเวลาด้าเนินโครงการ 2 ปี (พ.ค.61-เม.ย.63) ระยะเวลาในการจ่ายเงินกู้ 1 ปี (พ.ค.61-เม.ย.62) 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กษ. เสนอ ส้าหรับงบประมาณที่จะเกิดขึ้น ให้ ธ.ก.ส. ด้าเนินการตามความเห็นของ สงป. 
2. ให้ กษ. และ ธ.ก.ส. รับความเห็นของ กค. และ สศช. รวมทั้งข้อสังเกตของ สงป. ไปพิจารณาด้าเนินการ  

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 17/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240461 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต้าบลปูโยะ ต้าบลมูโนะ อ้าเภอสุไหงโก-ลก และต้าบลจะแนะ 

อ้าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต้าบลปูโยะ ต้าบลมูโนะ 
อ้าเภอสุไหงโก-ลก และต้าบลจะแนะ อ้าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็น
การก้าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต้าบลปูโยะ ต้าบลมูโนะ อ้าเภอสุไหงโก-ลก และต้าบลจะแนะ อ้าเภอจะแนะ  
จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑.  กษ. เสนอว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีที่ดินท้ากินร้องขอที่ดินท้ากินอีก  

เป็นจ้านวนมาก ส.ป.ก. จึงได้ก้าหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ โดยด้าเนินโครงการจัดหาที่ดินท้ากินให้เกษตรกร  
ผู้ไร้ที่ดินท้ากินตลอดจนการพิจารณาจัดหาที่ดินเพื่อรองรับเกษตรกรตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่  
โดยการจัดซื้อที่ดินโดยใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมาจัดให้เกษตรกรได้เช่าหรือเช่าซื้อ เพื่อให้มีที่ดินท้า
กินเพียงพอแก่การครองชีพ 

2. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี4/2552 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2552 
เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท้ากิน โดยให้ ส.ป.ก. รับเรื่องกลุ่มเกษตรกร  
ร้องขอที่ดินท้ากิน ทั้งในกรณีที่ร้องขอ ส.ป.ก. โดยตรง หรือหน่วยงานอ่ืนส่งเรื่องให้น้ามาตรวจสอบกับฐานข้อมูลเกษตรกร
ของ ส.ป.ก. ว่ามีรายชื่อซ้้าซ้อนกับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. หรือไม่ และจัดส่งข้อมูลให้ส้านักงาน  
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติการมีที่ดินท้ากินและเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจริง 

3. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส (คปจ. นราธิวาส) ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 
22 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบการจัดซื้อท่ีดินและราคาที่ดินเอกชน ดังนี้ 

3.1 ในท้องที่ต้าบลปูโยะ อ้าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จ้านวน 15 แปลง รวมเนื้อท่ีประมาณ 213 ไร่  
1 งาน 55 ตารางวา วงเงินรวมทั้งสิ้น 23,259,237.50 บาท 

3.2 ในท้องที่ต้าบลจะแนะ อ้าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จ้านวน 1 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 105 ไร่  

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

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท้ากิน
ให้มีท่ีดินท้ากิน และเป็นการกระจายการถือครองท่ีดินอย่างเป็นธรรมและ
ด้าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในที่ดิน เพื่อประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างท่ัวถึง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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วงเงินรวมทั้งสิ้น 7,245,000 บาท 
เนื่องจากท่ีดินที่ คปจ. นราธิวาส เห็นชอบการจัดซื้อ 16 แปลง เนื้อท่ีรวม 318 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา รวมเป็นเงิน 
30,504,237.50 บาท ซึ่งการอนุมัติจัดซื้อท่ีดินและราคาที่ดินเป็นอ้านาจ คณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ซึ่งต่อมา อกก.คง. มีมติเห็นชอบการจัดซื้อและอนุมัติราคาที่ดินเอกชน  
ในท้องที่ต้าบลปูโยะ อ้าเภอสุไหงโก – ลก และต้าบลจะแนะ อ้าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จ้านวน 16 แปลง  
เนื้อท่ีรวม 318 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ในวงเงิน 30,504,237.50 บาท 

4. ในการตรวจสอบแนวเขตการปกครองและการจัดท้าแผนท่ีแสดงที่ตั้งแปลงท่ีดินพบว่าที่ดินตามหนังสือแสดง
สิทธิในที่ดินระบุท่ีตั้งท่ีดินอยู่ในท้องที่ต้าบลปูโยะ อ้าเภอสุไหงโก – ลก น้ัน มีพื้นท่ีบางส่วนอยู่ในต้าบลมูโนะ อ้าเภอสุไหงโก – ลก ด้วย 

5. คปก. มีมติในการประชุม ครั้งท่ี 4/2560 เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2560 อนุมัติให้ก้าหนดเขตที่ดินเฉพาะ
พื้นที่ตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของกรมที่ดิน ในท้องที่ต้าบลปูโยะ ต้าบลมูโนะ อ้าเภอสุไหงโก – ลก และต้าบลจะแนะ 
อ้าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส จ้านวน 16 แปลง เนื้อท่ีรวม 318 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน  
โดยตราพระราชกฤษฎีกาก้าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อให้ ส.ป.ก. มีอ้านาจจัดซื้อที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดิน  
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต้าบลปูโยะ ต้าบลมูโนะ อ้าเภอสุไหงโก-ลก 
และต้าบลจะแนะ อ้าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ สคก. ตรวจพิจารณา 
แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 17/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240461 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม.พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤ ษฎีกาก้าหนดหน่วยงานของรั ฐตามพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้สัตวแพทยสภา
เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 เพื่อให้สัตวแพทยสภา
และบุคลากรของสัตวแพทยสภาซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายโดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. กษ. เสนอว่า สัตวแพทยสภาเป็นองค์กรวิชาชีพท่ีจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

พ.ศ. 2545 โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลและวัตถุประสงค์ในการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ มีอ้านาจหน้าท่ี  
รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ การท้าค้าสั่งลงโทษกรณีประพฤติ  
ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
ซึ่งเป็นการใช้อ้านาจรัฐในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติดังกล่าว 

2. โดยที่พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ 
หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้น โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึง
หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่พระราชกฤษฎีกาก้าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งขณะนี้มีหน่วยงานอ่ืน  
ของรัฐที่ถูกก้าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539  
จ้านวน 58 แห่ง โดยมีองค์กรวิชาชีพ จ้านวน 9 แห่ง ได้รับการก้าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เช่น แพทยสภา สภาสัชกรรม ทันตแพทยสภา และสภาการพยาบาล เป็นต้น แต่สัตวแพทยสภาซึ่งมีฐานะเป็น
นิติบุคคลและใช้อ้านาจรัฐตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตว์แพทย์ พ.ศ. 2545 ยังไม่ได้ถูกก้าหนดเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังน้ัน เพื่อให้สัตวแพทยสภาและบุคลากรของสัตวแพทยสภาซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริตได้รับ
ความคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย สมควรก้าหนดให้สัตวแพทยสภาเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สัตวแพทยสภาและบุคลากรของสัตวแพทยสภาซึ่งปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยสุจริตได้รับความคุ้มครองในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดหน่วยงานของรั ฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 17/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240461 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลบ่อไทย ต้าบลวังโบสถ์ ต้าบลวังท่าดี 

ต้าบลท่าแดง และต้าบลเพชรละคร อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต้าบลบ่อไทย ต้าบลวังโบสถ์ ต้าบลวังท่าดี ต้าบลท่าแดง และต้าบลเพชรละคร อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจและเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนส้าหรับใช้ก่อสร้างระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบตามโครงการระบบ
ส่งน้้าอ่างเก็บน้้าคลองล้ากง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. กษ. เสนอว่า ชป. ได้สร้างอ่างเก็บน้้าคลองล้ากงเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยสามารถเก็บกักน้้าได้ 45.96 ล้านลูกบาศก์เมตร 

เพื่อช่วยเหลือราษฎรในเขตต้าบลบ่อไทย ต้าบลวังโบสถ์ ต้าบลวังท่าดี ต้าบลท่าแดง และต้าบลเพชรละคร อ้าเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้มีแหล่งน้้าไว้ใช้ส้าหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ 

2. นอกจากน้ี ได้มีแผนงานโครงการก่อสร้างระบบส่งน้้าอ่างเก็บน้้าคลองล้ากง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2568 
รวมพื้นท่ีชลประทานประมาณ 50,000 ไร่ ใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 951,000,000 บาท ลักษณะของ
โครงการเป็นการส่งน้้าโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกให้แก่เกษตรกรที่อยู่บริเวณท้ายอ่างเก็บน้้าโดยส่งน้้าเข้าคลองส่งน้้า
ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ประกอบด้วยคลองส่งน้้าฝั่งซ้ายรวม 14 สาย ความยาว 71.102 กิโลเมตร และคลองส่งน้้าฝั่งขวา
รวม 4 สาย ความยาว 27.985 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 18 สาย ความยาวท้ังสิ้น 99.087 กิโลเมตร พร้อมทั้งคลอง
ระบายน้้า จ้านวน 23 สาย ความยาวท้ังสิ้น 44.000 กิโลเมตร 

3. ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่มีความจ้าเป็นต้องเข้าท้าการส้ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีจะต้องเวนคืนท่ีแน่นอน จ้านวน 1,916 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 3 ,000 ไร่ ตามขั้นตอนท่ีก้าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 โดยได้ด้าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
พื้นที่แล้ว ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจในรายละเอียดของโครงการเป็นอย่างดีและเห็นด้วยกับการด าเนิน
โครงการน้ี  เนื่องจากช่วยให้การกระจายน้้าไปยังพื้นที่การเกษตรเป็นไปอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไข

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างระบบส่งน้้า
พร้อมอาคารประกอบตามโครงการระบบส่งน้้าอ่างเก็บน้้าคลองล้ากง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปัญหาน้้าท่วม และการขาดแคลนน้้าในการอุปโภคบริโภคได้ 
4. โดยที่ประชุมสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีมติรับรองให้ ชป. ก่อสร้างคลองส่งน้้าในเขตพื้นท่ีได้ และตกลงเจรจากับ

เจ้าของที่ดินในเบื้องต้น ปรากฏว่ามีเจ้าของที่ดินบางส่วนขอรับค่าทดแทนในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์  
ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม อีกท้ังมีบางรายที่ดินจ้านองสถาบันการเงิน ติดอายัด อันส่งผลให้การได้มาซึ่งท่ีดิน
เพื่อการก่อสร้างโครงการระบบส่งน้้าอ่างเก็บน้้าคลองล้ากงไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีก้าหนดไว้ ดังนั้น จึงมีความจ้าเป็นต้อง
ด้าเนินการตามขั้นตอนท่ีก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเข้าท้าการส้ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนท่ี
แน่นอนต่อไป 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลบ่อไทย ต้าบลวังโบสถ์ 
ต้าบลวังท่าดี ต้าบลท่าแดง และต้าบลเพชรละคร อ้าเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. 
ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 17/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240461 
 
เรื่อง : ร่างประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก้าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ต้าบลโพนสว่าง อ้าเภอศรีสงคราม 

และต้าบลนาคูณใหญ่ ต้าบลนาหว้า ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็นกรณีที่มีความจ้าเป็น  
โดยเร่งด่วน 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการ ร่างประกา ศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก้าหนดให้การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ต้าบลโพนสว่าง อ้าเภอศรีสงคราม และต้าบลนาคูณใหญ่ ต้าบลนาหว้า ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า 
จังหวัดนครพนม เป็นกรณีที่มีความจ้าเป็นโดยเร่งด่วน ซึ่งมีสาระส้าคัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนท่ีแน่นอน สามารถเข้าครอบครอง
และใช้อสังหาริมทรัพย์ในการก่อสร้างระบบส่งน้้าพร้อมอาคารประกอบตามโครงการประตูระบายน้้าบ้านหนองบัวพร้อม
ระบบส่งน้้าจังหวัดนครพนม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. กษ. เสนอว่า พระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลโพนสว่าง อ้าเภอศรีสงคราม 

และต้าบลนาคูณใหญ่ ต้าบลนาหว้า ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันท่ี 30 มีนาคม 2559 มีก้าหนดเวลาใช้บังคับ 4 ปี เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มี
สิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนท่ีแน่นอน ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์แก่  
การชลประทานในการก่อสร้างระบบส่งน้้าพร้อม อาคารประกอบตามโครงการประตูระบายน้้าบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้้า 
จังหวัดนครพนม 

2. ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้เข้าท้าการส้ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีจะต้องเวนคืนท่ีแน่นอนภายในแนวเขตตามแผนท่ีท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งมีทั้งหมด 307 แปลง  
เนื้อท่ี 1,182.79 ไร่ และคณะกรรมการก้าหนดการราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะเวนคืนและจ้านวนเงิน  
ค่าทดแทนได้ประชุมพิจารณาก้าหนดราคาค่าทดแทนเบื้องต้นให้แก่เจ้าของที่ดินท่ีถูกเขตเวนคืนเพื่อการก่อสร้างโครงการ
ประตูระบายน้้าบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้้า จังหวัดนครพนม แล้วปรากฏว่ามีเจ้าของที่ดินยอมรับราคาค่าทดแทน
ที่ดินแปลงใหญ่ คงเหลืออีก 117 แปลง เนื้อท่ี 148 – 2 – 76 ไร่ ไม่ยอมรับราคาที่คณะกรรมการก้าหนดราคาเบื้องต้นฯ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาน้้าท่วมและการขาดแคลนน้้าของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ก้าหนดให้และไม่ยอมให้เข้าใช้พื้นที่เพ่ือการก่อสร้างโครงการโดยร้องขอให้ปรับแนวเขต เนื่องจากไม่ต้องการให้แนวคลอง
ตัดผ่านท่ีดินของตน จึงเป็นปัญหาและอุปสรรคท้าให้การด้าเนินการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาฯ ล่าช้าและส่งผลให้ไม่
สามารถเข้าครอบครองและใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ตามแผนงานท่ีก้าหนดไว้ในปี พ.ศ. 2553 – 2562 และหาก  
การเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาฯ เนิ่นช้าไปจะส่งผลให้ราษฎรผู้ที่ได้รับประโยชน์จากระบบชลประทานดังกล่าว  
ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันจะเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างมากแก่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สมควรก้าหนดให้
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจ้าเป็นโดยเร่งด่วน 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการร่างประกาศส้านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก้าหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ต้าบลโพนสว่าง 
อ้าเภอศรีสงคราม  และต้าบลนาคูณใหญ่ ต้าบลนาหว้า ต้าบลนางัว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม เป็นกรณีที่มีความ
จ้าเป็นโดยเร่งด่วน  ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
 
  



14 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 17/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240461 
 
เรื่อง : ความคืบหน้าการด้าเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 

เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบความคืบหน้าการด้าเนินการตามาตรการฯ ตามข้อ 1 และรับทราบปัญหา อุปสรรค  
และการด้าเนินการตามข้อ 2 

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นของ กค. ตามข้อ 4.1 ส้าหรับการขยายระยะเวลาให้ AO สามารถลง
พื้นที่สัมภาษณ์ผู้มีบัตรฯ ได้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2561 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นของ กค. ตามข้อ 4.2 ส้าหรับโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของผู้มี
รายได้น้อยในระบบ ธ.ก.ส. เพิ่มเติม 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบความเห็นของ กค. ตามข้อ 4.3 ส้าหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี
ให้ธนาคารออมสินเพิ่มเติม ส้าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดจ้าง AO และเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานของผู้ช่วย AO 
เพิ่มเติม จ้านวน 103,191,000 บาท เพื่อรองรับกลุ่มเปูาหมายผู้แสดงความประสงค์เข้ารับการพัฒนาตนเอง จ้านวน 4.6 ล้านราย 
ตามข้อเสนอของธนาคารออมสิน 

ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณขอให้แต่ละหน่วยงานท้าความตกลงกับส้านักงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณตามความจ้าเป็นและเหมาะสมต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ความคืบหน้าการด าเนินการตามมาตรการฯ 

ระหว่างวันท่ี 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้มีบัตรฯ ท่ีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ แล้ว จ้านวน 
6,400,124 ราย จากผู้มีบัตรฯ จ้านวน 11,469,185 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 55.8 ของผู้มีบัตรฯ ท้ังหมด และจากผู้
มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และอยู่ในวัยแรงงานท้ังหมด 5,262,683 ราย ในจ้านวนนี้เป็นผู้แจ้งความประสงค์
เข้าร่วมมาตรการฯ จ้านวน 3,119,726 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.3 จึงเหลือกลุ่มเปูาหมายอีก 2,142,957 ราย ซึ่ง AO 
ต้องลงพื้นที่สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 รวมมีผู้มีบัตรฯ ท้ังหมดที่ต้องเข้ารับ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นฐานข้อมูลส้าหรับการจัดสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยท่ีต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การสัมภาษณ์ จ้านวนประมาณ 8.5 ล้านราย 
2. ปัญหา อุปสรรค และการด าเนินการ 

ในช่วงที่ผ่านมา กค. ได้มีการติดตามและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเพื่อรวบรวมความคืบหน้า  
ในการด้าเนินมาตรการฯ ซึ่งสามารถสรุปปัญหา อุปสรรค และการด้าเนินการได้ ดังนี้ 

2.1 ปัญหา อุปสรรค 
- สถานที่แสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ  เนื่องจากได้มีการก้าหนดให้ผู้มีบัตรฯ ท่ีประสงค์จะ

พัฒนาตนเองมาพบคณะท้างานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจ้าอ้าเภอ หรือ ทีมหมอประชารัฐสุขใจ 
(ทีม ปรจ.) เพื่อสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ณ สถานท่ีที่ผู้อ้านวยการเขตหรือนายอ้าเภอก้าหนดไว้ ซึ่งเป็นเขตหรืออ้าเภอ  
ของที่อยู่ปัจจุบันท่ีเคยแจ้งไว้เมื่อคราวลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560  (ลงทะเบียนฯ) ซึ่งจากการตรวจพบว่า  
ผู้มีบัตรฯ หลายรายมีที่อยู่ปัจจุบันไม่ตรงกับท่ีอยู่ปัจจุบันท่ีเคยแจ้งไว้ 

การด าเนินการ 
- ก้าหนดให้ผู้มีบัตรฯ ที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองเข้าพบทีม ปรจ. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561  

เพื่อสัมภาษณ์รายบุคคล ณ สถานท่ีที่ผู้อ้านวยการเขตหรือนายอ้าเภอก้าหนดไว้ซึ่งเป็นเขตหรืออ้าเภอท่ีผู้มีบัตรฯ  
ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาตนเอง 

2.2 ปัญหา อุปสรรค 
- ผู้แสดงความประสงค์ไม่พัฒนาตนเอง ผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

แต่ต่อมาได้ขอยกเลิกการแสดงความประสงค์หรือไม่มาสัมภาษณ์ภายในเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 หรือ เข้ารับ  
การสัมภาษณ์แล้ว แต่ไม่เลือกพัฒนาตนเอง (ไม่เลือกส่วนท่ี 3 ของแบบประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคคลภายใต้
มาตรการฯ) หรือผู้ที่เลือกพัฒนาตนเอง แต่ต่อมาไม่พัฒนาตนเอง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือผู้ที่เข้ารับการอบรม
แล้วแต่ไม่ตั้งใจประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

การด าเนินการ 
- หยุดการจ่ายเงินเพิ่มเติม (200 บาทต่อคนต่อเดือนหรือ 100 บาทต่อคนต่อเดือน แล้วแต่กรณี) 

ให้แก่ผู้มีบัตรฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไปหรือในเดือนถัดไปนับแต่ทราบผลการพิจารณาการไม่พัฒนาตนเอง 
2.3 ปัญหา อุปสรรค 

- ผู้มีบัตรฯ ที่แสดงความประสงค์มีจ านวนมากกว่าที่ประมาณไว ้เนื่องจากในข้ันตอนของการรับแสดง
ความประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ พบว่า เกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส. ที่ประกอบอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพเสริม และแจ้ง
ลงทะเบียนเป็นอาชีพอ่ืน แสดงความประสงค์เข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรฯ ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ไม่รวมอยู่  
ในประมาณการกลุ่มเปูาหมายของ ธ.ก.ส. ในการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อด้าเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของผู้มี
รายได้น้อยในระบบ ธ.ก.ส. ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2561 

การด าเนินการ 
- น้าเสนอ ครม. พิจารณาทบทวนมติ ครม. เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2561 โดยน้าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาให้
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ความเห็นชอบ 
1) ให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ประกอบอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพเสริม และแจ้งลงทะเบียนเป็นอาชีพอ่ืนได้รับ

สิทธ์ิตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของผู้มีรายได้น้อยในระบบ ธ.ก.ส. ภายใต้มาตรการฯ 
2) การจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่ ธ.ก.ส. เพื่อชดเชยดอกเบี้ยจากการพักช้าระหนี้ให้กับเกษตร  

ที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของผู้มีรายได้น้อยในระบบ ธ.ก.ส. 
2.4 ปัญหา อุปสรรค 

- จ านวนผู้ช่วย AO ไม่เพียงพอต่อการดูแลผู้มีบัตรฯ ปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีผู้ช่วย AO จ้านวน 2 ,000 คน
และธนาคารออมสินมีผู้ช่วย AO จ้านวน 1,500 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการสัมภาษณ์ผู้มีบัตร และดูแลผู้มีบัตรฯ ท่ีเข้าร่วม
มาตรการฯ 

การด าเนินการ 
น้าเสนอ ครม. พิจารณาทบทวนมติ ครม. เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2561 โดยน้าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายส้าหรับการจัดจ้างผู้ช่วย AO เพิ่มเติม 
2.5 ปัญหา อุปสรรค 

- ผู้มีบัตรฯ ที่แสดงความประสงค์อยู่ระหว่างรอเข้ารับการสัมภาษณ์อีกเป็นจ านวนมาก  จากจ้านวน  
ผู้มีบัตรฯ ท้ังหมดที่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ประมาณ 8.5 ล้านราย ณ วันที่ 18 เมษายน 2561 ผู้มีบัตรฯ เข้ารับการ
สัมภาษณ์แล้ว 4.0 ล้านราย ยังคงเหลือผู้มีบัตรฯ ท่ีอยู่ระหว่างรอเข้ารับการสัมภาษณ์ อีก 4.5 ล้านราย 

การด าเนินการ 
ขยายระยะเวลาลงพื้นที่สัมภาษณ์จากเดิมที่ก้าหนดให้ AO ลงพื้นที่สัมภาษณ์ภายในเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 

เป็นให้ AO ลงพื้นที่สัมภาษณ์ได้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2561 
การด้าเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้างต้นจะเป็นการอ้านวยความสะดวก ลดภาระและ

ต้นทุนให้กับผู้มีบัตรฯ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการฯ และช่วยให้การด้าเนินมาตรการฯ มีลักษณะเป็นการจัดสรร
สวัสดิการในรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในการท้างาน (Workfare) เพื่อให้ผู้มีบัตรฯ สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน 
อีกทั้งยังสามารถแบ่งเบาภาระทางการคลังของรัฐบาลได้ในอนาคต 

3. ข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.1 ข้อเสนอของ ธ.ก.ส. เกี่ยวกับการทบทวนมติ ครม. เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการ

แห่งรัฐในส่วนของโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของผู้มีรายได้น้อยในระบบ ธ.ก.ส. เพิ่มเติม และการจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมให้ ธ.ก.ส. 

เนื่องจากในข้ันตอนของการรับแสดงความประสงค์เข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรฯ พบว่า  
มีเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประกอบอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพเสริมและแจ้งลงทะเบียนเป็นอาชีพอ่ืนจ้านวน 562,494 ราย 
จ้าแนกเป็นลูกค้าเงินกู้ที่ยังมีหนี้จ้านวน 462,684 ราย มูลหนี้ 88,350 ล้านบาท ซึ่งมีหนี้สถานะปกติจ้านวน 182,341 ราย 
และมีหนี้ที่เป็นภาระหนักจ้านวน 280,343 ราย โดย ธ.ก.ส. ขอให้ กค. พิจารณาเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาโครงการ
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ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของผู้มีรายได้น้อยในระบบ ธ.ก.ส. เพิ่มเติม ดังนี้ 
1) ให้เกษตรกรลูกค้ากลุ่มนี้ จ้านวน 562,494 ราย ได้รับสิทธ์ิตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่ี ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ซึ่งรวมถึงโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ของผู้มีรายได้น้อยในระบบ ธ.ก.ส. 

2) ให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่ ธ.ก.ส. เพื่อชดเชยดอกเบี้ยจากการพักช้าระหนี้
ให้กับเกษตรกรที่มีหนี้ท่ีเป็นภาระหนักและหนี้ไม่เกิน 300,000 บาท จ้านวน 222,503 ราย ต้นเงินกู้รวม 29,708 ล้านบาท 
ที่เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของผู้มีรายได้น้อยในระบบ ธ.ก.ส. จ้านวน 891.24 ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี 
วงเงินรวม 1,782.48 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ้าปีต่อไป 

3) เงื่อนไขของโครงการตามข้อเสนอของ ธ.ก.ส. ประกอบด้วย (1) การน้าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด้าเนิน
โครงการรวมถึงดอกเบี้ยที่ได้น้ามาบวกกลับก้าไรสุทธิเพื่อค้านวณโบนัสพนักงาน (2) การปรับตัวช้ีวัดทางการเงินท่ี
เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงการเมินผลการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ และ (3) การแยกบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public 
Service Account: PSA) 

3.2 ข้อเสนอของธนาคารออมสินเกี่ยวกับการทบทวนมติ ครม. เรื่องมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของการจัดจ้างผู้ช่วย AO เพิ่มเติม 

ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2561 ธนาคารออมสินมีการจัดจ้างผู้ช่วย AO จ้านวน 1,500 คน 
โดยยังมีผู้มีบัตรฯ อาชีพนอกภาคเกษตรที่ยังไม่มาติดต่ออีกจ้านวน 1.95 ล้านราย จึงเห็นสมควรเพิ่มจ้านวนผู้ช่วย AO 
เพื่อรองรับการด้าเนินงานอีก 500 คน โดยธนาคารออมสินขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีส้าหรับเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดจ้างผู้ช่วย AO เพิ่มเติม รวมถึงค่าใช้จ่ายด้าเนินงานของผู้ช่วย AO จ้านวน 103,191,000 บาท ส้าหรับการ
ปฏิบัติงานในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2561 (6 เดือน) 

4. ความเห็นของ กค. 
4.1 กค. เห็นควรให้น้าเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการด้าเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคกรณี  

ผู้มีบัตรฯ อยู่ระหว่างรอเข้ารับการสัมภาษณ์อีกเป็นจ้านวนมาก โดยการขยายระยะเวลาลงพื้นที่สัมภาษณ์จากเดิมที่มติ 
ครม. เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2561 ก้าหนดให้ AO ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ภายในเดือนมีนาคม – เมษายน 2561  
เป็นก้าหนดให้ AO ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้มีบัตรฯ ได้จนถึงเดือนพฤษภาคม 2561 ตามข้อ 2.5 

4.2 กค. พิจารณาข้อเสนอของ ธ.ก.ส. ตามข้อ 3.1 แล้ว ไม่ขัดข้องกับการขยายกลุ่มเปูาหมายในการให้ความ
ช่วยเหลือตามมาตรการให้ครอบคลุมถึงลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรและประกอบอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพเสริมแต่
แจ้งลงทะเบียนเป็นอาชีพอ่ืนๆ จ้านวน 562,494 ราย ซึ่งมีมูลหนี้ 88,350 ล้านบาท เนื่องจากโครงการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ของผู้มีรายได้น้อยในระบบ ธ.ก.ส. เพิ่มเติม ตามข้อเสนอของ ธ.ก.ส. ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และ
วิธีการด้าเนินโครงการเช่นเดียวกับโครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของผู้มีรายได้น้อยในระบบ ธ.ก.ส. ที่ ครม.  
ได้มีมติเห็นชอบไว้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 และเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่ ธ.ก.ส. จ้านวน 
891.24 ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี วงเงินรวม 1,782.48 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณ
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ประจ้าปีต่อไป ท้ังนี้ ในส่วนของเงื่อนไขที่ ธ.ก.ส. เสนอ ในข้อ 3.1 3) เป็นเงื่อนไขที่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ครม. 
ดังนั้น กค. จึงเห็นสมควรให้น้าเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบเงื่อนไขดังกล่าวด้วย 

4.3 กค. พิจารณาค้าขอจัดสรรงบประมาณของธนาคารออมสินตามข้อ 3.2 แล้ว ไม่ขัดข้องในการจัดจ้าง
ผู้ช่วย AO เพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายด้าเนินงานของ AO จ้านวน 103,191,000 บาท เนื่องจากการเพิ่มจ้านวนผู้ช่วย AO 
ท้าให้ผู้แสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอมากขึ้น จึงเห็นสมควรให้น้าเสนอ ครม. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณจ่ายประจ้าปีให้แก่ธนาคารออมสินดังกล่าว 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่ กค. เสนอ โดยในส่วนของงบประมาณส้าหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. ทั้งนี้ ให้ กค. รับความเห็นของ พม. สงป. สศช. และ ธปท. ไปพิจารณาด้าเนินการ
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 17/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240461 
 
เรื่อง : โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างก้าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง ส้าหรับอุตสาหกรรม New Growth 

Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี 2561 – 2565) 
 
สารัตถะ : ศธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบ โครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างก้าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง 
ส้าหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0  และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย   
(อาชีวะพันธุ์ใหม่ปี 2561 – 2565 และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ปี 2561 - 2569) โดยเปูาหมายการด้าเนินงานผลิตก้าลังคน
จนสิ้นสุดโครงการรวมระยะเวลา 9 ปี ด้วยการจัดการศึกษาได้รับวุฒิบัตร ให้กับก้าลังแรงงานในสถานประกอบการและผู้
ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะ และสมรรถนะ จ้านวน 52,899 คน และจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
จ้านวน 6,249 คน และก้าลังคนระดับปริญญา จ้านวน 56,478 คน รวมผลิตก้าลังคนเมื่อสิ้นสุดโครงการได้ 115 ,626 คน 
โดยขอรับงบประมาณรวมเป็นจ้านวนท้ังสิ้น 14,138.5219 ล้านบาท แบ่งเป็นงบด้าเนินการ จ้านวน 12,528.5219 ล้านบาท 
และงบลงทุน 1,610.00 ล้านบาท 

2. อนุมัติงบประมาณงบกลางปีประจ้างบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน 1,396.7219 ล้านบาท แบ่งเป็น
งบด้าเนินการ 1,360.7414 ล้านบาท งบลงทุน จ้านวน 36 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ด้านการผลิตและพัฒนา

ก้าลังคน มีความจ้าเป็นเร่งด่วนเพื่อด้าเนินการตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะต้องผลิตผู้ส้าเร็จการศึกษา ในสาขาวิชา  
ที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการในจ้านวนท่ีเพียงพอ โดยให้ภาคอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการมาร่วมจัดการเรียนการสอนและร่วมประเมินผลส้าเร็จทางการศึกษาของนักศึกษา เพื่อให้ตรงตามความ
ต้องการและสามารถรับเข้าท้างานได้ทันทีเมื่อส้าเร็จการศึกษา โดยเฉพาะอาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมในอนาคต First  
S-Curve และ New S-Curve ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ New Growth Engine เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 
และรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตรวมทั้งเพื่อเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศธ./กษ. (สกธ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศ ซึ่งให้ผล
ระยะยาวและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงมอบหมายให้ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการเสนอนโยบายด้านการผลิตและพัฒนาก้าลังคนระดับ
อาชีวศึกษา ผลิตช่างเทคนิคสาขาวิชาต่างๆ ให้กับประเทศ และอุดมศึกษาท่ีผลิตและพัฒนาก้าลังคนระดับสูงให้กับ
ประเทศ ร่วมกับจัดท้าโครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก้าลังคนท่ีมีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาไทย เพื่อส่งเสริมให้วิทยาลัย/สถานศึกษาในสังกัดส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากร โดยมีขอบเขตของเนื้อหาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับอุปสงค์
ของตลาดแรงงาน ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษาที่ใช้
สถานการณ์จริงจากสถานประกอบการและชุมชนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะฝีมือควบคู่กับการท้างานร่วมกับผู้อื่น 
เพื่อให้มีสมรรถนะที่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  
เร่งรัดการพัฒนา อาจารย์ เพื่อผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับอุตสาหกรรมเปูาหมาย โดยจัดท้าเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่และบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างก้าลังคนท่ีมีสมรรถนะสูง 
ส้าหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย (ปี 2561 – 2565) 
และให้ ศธ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของข้อสังเกตของ วท. สงป. สศช. ในฐานะฝุายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา และประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจไปพิจารณาปรับปรุง
รายละเอียดของโครงการ/แผนงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการ รวมทั้งรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีมุ่งสู่อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S Curve) และ
อุตสาหกรรมอนาคต (New S Curve) ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือ New Growth Engine ตามนโยบายประเทศ 4.0 แล้ว
ด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ส้าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด้าเนินโครงการดังกล่าว ให้ ศธ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการ
ตามความเห็นของ สงป. โดยให้ปรับลดงบประมาณในแผนงาน/โครงการเดิม มาใช้ในการด้าเนินโครงการนี้ให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 17/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240461 
 
เรื่อง : ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการส้ารวจความสูงภูมิประเทศ บริเวณลุ่มน้้าภาคกลางด้วยแสงเลเซอร์ 

(LiDAR) กรณีเร่งด่วน 
 
สารัตถะ : กห. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้กองบัญชาการกองทัพไทยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการส้ารวจ
ความสูงภูมิประเทศบริเวณลุ่มน้้าภาคกลางด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) ระยะเวลาด้าเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงินท้ังสิ้น 303,000,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. โครงการส้ารวจความสูงภูมิประเทศบริเวณลุ่มน้้าภาคกลางด้วยแสงเลเซอร์ เป็นการด้าเนินการส้ารวจ  

ภูมิประเทศบริเวณลุ่มน้้าภาคกลางเนื้อท่ี 62 ,000 ตารางกิโลเมตร ด้วยระบบรังวัดความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ 
(Light Detection and Ranging : LiDAR) พร้อมอากาศยานไร้คนขับเพื่อให้ได้แบบจ้าลองความสูงภูมิประเทศเชิงเลข 
และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 3 มิติ โดยข้อมูลที่ได้จะใช้ในการสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทยในการปฏิบัติการทาง
ทหารและการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนใช้ในการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เช่น  
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า และกรมปุาไม้ เป็นต้น อีกท้ังใช้เป็นข้อมูลส้าหรับสนับสนุนส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ
ในการวางแผนการบริการจัดการน้้า ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภูมิสารสนเทศแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 – 2564 รวมทั้ง ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 
12 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการให้กรมแผนที่ทหารด้าเนินการดังกล่าวแล้ว 

2. โครงการส้ารวจความสูงภูมิประเทศบริเวณลุ่มน้้าภาคกลางด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) เป็นการด้าเนินการจ้าง
บริการเช่าระบบส้ารวจรังวัดความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมอากาศยานไร้คนขับและระบบประมวลผล  
จ้านวน 2 ชุด เพื่อท้าการส้ารวจความสูงภูมิประเทศบริเวณลุ่มน้้าภาคกลาง เนื้อที่ 62,000 ตารางกิโลเมตร และ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้แบบจ้าลองความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (DEM) ความละเอียดสูง จ้านวน 2 จุด ทุก 1 เมตร 
เพื่อน้ามาใช้พิจารณาประกอบการวางแผนที่มีปัจจัยความสูงภูมิประเทศเป็นส้าคัญ วงเงินโครงการรวมทั้งสิ้น 
303,000,000 บาท ประกอบด้วย งานเช่าระบบรังวัดความสูงภูมิประเทศด้วยแสงเลเซอร์ (LiDAR) พร้อมอากาศยาน
ไร้คนขับ วงเงิน 290,000,000 บาท และงานส้ารวจความสูงภูมิประเทศบริเวณลุ่มน้้าภาคกลาง วงเงิน 13,000,000 บาท 

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

เพื่อน้าไปช่วยเหลือ เยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานท่ีราชการ หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน  
ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2560  
ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ หรือเพื่อปูองกันเหตุของอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยด้าเนินการในลักษณะก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา
ด้าเนินการ 3 ปี ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ้านวน 95,975,380 บาท โดยใช้จ่ายงบประมาณจากการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากโครงการจัดหายานพาหนะสนับสนุนให้กับส่วน
ราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จ้านวน 53,602,380 บาท โครงการจัดหาเครื่องมือเทคนิคเสริมประสิทธิภาพ
การต่อต้านการข่าวกรอง (Counter Intelligence) และการรักษาความปลอดภัย จ้านวน 10,936,000 บาท โครงการ
จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์พิเศษ จ้านวน 25,702,000 บาท และโครงการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการต่อต้านการ  
ก่อการร้าย จ้านวน 5,735,000 บาท โดยการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวเป็นการชะลอการด้าเนินการ
รายการงบประมาณที่มีล้าดับความส้าคัญเร่งด่วนต่้ากว่า โดยไม่ท้าให้เปูาหมาย ผลผลิต ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระส้าคัญและไม่ท้าให้มีหนี้ค่า
สาธารณูปโภคค้างช้าระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ้านวน 129,750,000 บาท โดยกองบัญชาการกองทัพไทยจะได้เสนอ  
ขอตั้งงบประมาณเพื่อรองรับตามค่างานต่อไป 

2.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ้านวน 77,274,620 บาท โดยกองบัญชาการกองทัพไทยจะได้เสนอขอตั้ง
งบประมาณเพื่อรองรับตามค่างานต่อไป 

3. ส้านักงบประมาณพิจารณาโครงการส้ารวจความสูงภูมิประเทศบริเวณลุ่มน้้าภาคกลางด้วยแสงเลเซอร์ 
(LiDAR) แล้วเห็นว่า เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต้องด้าเนินงานในลักษณะก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 303,000,000 บาท ซึ่งเป็นกรณีการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจาก
ที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ส่วนราชการ
จะต้องเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยมาตรา 23 วรรค 4  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อน ดังนั้น จึงขอให้กองบัญชาการกองทัพไทย
ด้าเนินการเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ แล้วจึงขอท้าความตกลงความเหมาะสมของ
ราคาตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งขอโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมกับส้านักงบประมาณต่อไป 

4. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 23 วรรค 4 ก้าหนดว่า ในกรณีที่
มีความจ้าเป็นและเร่งด่วน และมิใช่กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม ครม. มีอ้านาจอนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติมก่อนได้รับเงินประจ้างวด หรือ อนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก่อหน้ีผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจาก  
ที่ก้าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ 
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5. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบตามที่ส้านักงบประมาณเสนอเรื่องมาตรการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กรณีส่วนราชการมีรายการ  
ที่ไม่สามารถก่อหน้ีผูกพันได้ทันตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ภายใต้แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากส้านักงบประมาณ  
ให้ส่วนราชการพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและหรือโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย เพื่อน้าไปช่วยเหลือ เยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย หรือปรับปรุงซ่อมแซมสถานท่ีราชการ  
หรือสิ่งอันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินท่ีได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2560  
ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ หรือเพื่อปูองกันเหตุของอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น โดยให้จัดล้าดับความจ้าเป็นเร่งด่วน ก้าหนด
เปูาหมาย และสถานท่ีด้าเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งด้าเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ ครม.  
ที่เกี่ยวข้อง และ ขอท้าความตกลงกับส้านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่ กห. เสนอ ส้าหรับรายละเอียดงบประมาณในการด้าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. 
2. ให้ กห. รับความเห็นของ กค. วท. และ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 17/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240461 
 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น (เพื่อด้าเนินการสนับสนุน  

การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ) 
 
สารัตถะ : กห. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงิน
ส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น จ้านวน 2,338,626,100 บาท (สองพันสามร้อยสามสิบแปดล้านหกแสน  
สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบก เพื่อด้าเนินการสนับสนุนการใช้ยางพารา
ในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงกลาโหมได้รับรายงานจากส้านักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติขอรับการสนับสนุน

งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม จากงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ้าเป็น วงเงินท้ังสิ้น 2,600,901,300 บาท ให้กองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบก เพื่อด้าเนินการสนับสนุน  
การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยการซ่อมปรับปรุงถนน 
จ้านวน 672 เส้นทาง การสร้างสระเก็บน้้า จ้านวน 60 สระ และโครงการส้ารวจประเมินผล ซึ่งต่อมากองบัญชาการ
กองทัพไทย และกองทัพบก ได้เข้าส้ารวจพ้ืนท่ีจริงและจัดท้าความต้องการโดยละเอียดแล้ว พบว่าบางเส้นทางประชาชน
ในพื้นที่ไม่ยินยอมให้ด้าเนินการรวมทั้งบางเส้นทางประชาชนได้รับความเดือดร้อน จ้าเป็นต้องท้าการปรับปรุงเส้นทาง
เพิ่มเติม จึงได้เสนอปรับความต้องการงบประมาณส้าหรับการซ่อมปรับปรุงถนน จ้านวน 683 เส้นทาง การสร้างสระเก็บน้้า 
จ้านวน 60 สระ และโครงการส้ารวจประเมินผล วงเงิน 2,377,377,000 บาท ประกอบด้วย 

1.1 กองบัญชาการกองทัพไทย วงเงิน 751,483,400 บาท ดังนี ้
1.1.1 การซ่อมปรับปรุงถนน 278 เส้นทาง วงเงิน 724,837,400 บาท 
1.1.2 การสร้างสระเก็บน้้าพร้อมปูยางพารา จ้านวน 60 สระ วงเงิน 26,646,000 บาท 

1.2 กองทัพบก วงเงิน 1,625,893,600 บาท ดังนี้ 
1.2.1 การซ่อมปรับปรุงถนน จ้านวน 405 เส้นทาง วงเงิน 1,621,081,000 [km 
1.2.2 โครงการส้ารวจประเมินผลการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ วงเงิน 4,812,600 บาท 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กห./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อด้าเนินการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ส้านักงบประมาณได้น้ากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีบัญชาเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม  
โดยกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพบกใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง 
รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณถึง  
วันท้าการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2561 จ้านวน 2,338,626,100 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ
ดังกล่าว ประกอบด้วย 

2.1 กองบัญชาการกองทัพไทย วงเงิน 751,483,400 บาท ดังนี ้
2.1.1 การซ่อมปรับปรุงถนน จ้านวน 278 เส้นทาง วงเงิน 724,837,400 บาท 
2.1.2 การสร้างสระเก็บน้้าพร้อมปูยางพารา จ้านวน 60 สระ วงเงิน 26,646,000 บาท 

2.2 กองทัพบก วงเงิน 1,587,142,700 บาท ดังนี้ 
2.2.1 การซ่อมปรับปรุงถนน จ้านวน 405 เส้นทาง วงเงิน 1,582,901,100 บาท 
2.2.2 โครงการส้ารวจประเมินผลการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ วงเงิน 4,241,600 บาท 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่ กห. เสนอ ท้ังนี้ ให้ กห. โดยกองบัญชาการกองทัพไทยและกองทัพบกด้าเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 
27 กุมภาพันธ์ 2561 ( เรื่อง การเตรียมการเพื่อด้าเนินนโยบายส้าคัญของทางราชการ) โดยจัดซื้อวัตถุดิบจากน้้ายางพาราจาก  
การยางแห่งประเทศไทยหรือสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการรับรองจาก  
การยางแห่งประเทศไทยเท่าน้ัน 

2. ให้ กห. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ คค. ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 17/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240461 
 
เรื่อง : ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือด้านระบบ

ดาวเทียมส้ารวจโลก ธีออส 2 (THEOS-2) และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสก้าหนดเงื่อนไขในการที่จะปฏิบัติตามความตกลงฯ 

 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วย
ความร่วมมือด้านระบบดาวเทียมส้ารวจโลก ธีออส 2 (THEOS-2) พร้อมภาคผนวก และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรับฝรั่งเศสก้าหนดเรื่องเงื่อนไขในการที่จะปฏิบัติตามความตกลงฯ 
พร้อมภาคผนวก ท้ังนี้ หากมีการปรับปรุงแก้ไขความตกลงฯ และหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญก่อน  
การลงนามให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถด้าเนินการต่อไปได้ โดยให้น้าเสนอ ครม. เพื่อทราบ  
ในภายหลัง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือด้านระบบดาวเทียม ส้ารวจโลก ธีออส 2 (THEOS-2) 
และหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสก้าหนดเงื่อนไขใน  
การปฏิบัติตามความตกลงฯ และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท้าหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full Power)  
ให้แก่ผู้ลงนาม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะท้างานเจรจาความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฝรั่งเศส ในการประชุมครั้งที่  1/2561 เมื่อวันท่ี  

2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ให้ความเห็นชอบร่างความตกลงและร่างหนังสือแลกเปลี่ยน พร้อมภาคผนวก ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
โดยมีสาระส้าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. ร่างความตกลงฯ เป็นการก้าหนดหลักการการถ่ายภาพและแจกจ่ายภาพของระบบดาวเทียมฯ ภายใต้โครงการ 
THEOS-2 ท่ีฝุายไทยสามารถกระท้าได้อย่างเป็นที่แน่นอน และเงื่อนไขพิเศษบางประการในการถ่ายภาพและแจกจ่าย
ภาพถ่ายในบางจุดที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสมีประเด็นด้านความมั่นคงหรือเป็นพันธกรณีนานาชาติ โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี้ 

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

เพื่อการติดตามและประเมินภัยพิบัติและการถ่ายภาพในพ้ืนท่ีที่
เป็นประโยชน์ของชาติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.1 สิ่งที่ฝุายไทยสามารถกระท้าได้อย่างเป็นที่แน่นอนภายใต้ความตกลงฯ คือ ประเทศไทยโดย สทอภ.  
จะสามารถควบคุมดาวเทียมนี้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยสามารถสั่งดาวเทียมให้ถ่ายภาพพ้ืนท่ีใดๆ ได้ และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอทภ. และหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย สามรถถ่ายภาพและใช้งานได้ตาม
ภารกิจภายในหน่วยงานดังกล่าวได้ในทุกความละเอียด และหากหน่วยงานรัฐอื่นของไทยประสงค์จะใช้ภาพเหล่านี้  
ก็สามารถท้างานร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สทอภ. หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ 

1.2 เงื่อนไขพิเศษบางประการในการถ่ายภาพและแจกจ่ายภาพถ่ายบางพื้นที่ภายใต้ร่างความตกลงฯ นั้น  
จะมีการก้าหนดพื้นท่ีไว้ในร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ซึ่งจะมีผลเฉพาะภาพถ่ายที่มีความละเอียดต่้ากว่า 2 เมตรเท่านั้น 

2. ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ก้าหนดเงื่อนไขพิเศษบางประการในการถ่ายภาพและการแจกจ่ายภาพบางพื้นที่ใน
ต่างประเทศให้กับรัฐต่างระเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศเท่านั้น โดยจะไม่มีผลต่อการใช้งานของหน่วยงานรัฐไทย ทั้งนี้
เงื่อนไขพิเศษดังกล่าวก้าหนดไว้ใช้เฉพาะกับภาพถ่ายที่มีความละเอียดต่้ากว่า 2 เมตรเท่านั้น ซึ่งมีพ้ืนท่ีที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข
พิเศษหลักๆ ดังนี ้

- พื้นที่ด้านความมั่นคงของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีขนาดเล็กท่ีอยู่ในสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสเอง ทวีปแอฟริกา และตะวันออกกลางท่ีมีกรณีพิพาทเท่าน้ัน 

- พื้นที่ท่ีถูกมาตรการลงโทษโดยคณะมนตรีแห่งสหประชาชาติ 
- พื้นที่ท่ีสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีประเด็นทางการเมืองในต่างประเทศบางพื้นที่ 
อน่ึง พ้ืนท่ีภายใต้เงื่อนไขพิเศษข้างต้นไม่มีผลต่อการใช้งานภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อภารกิจด้านสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง ของหน่วยงานรัฐไทย แต่เป็นเง่ือนไขพิเศษที่อาจจะมีผลต่อความร่วมมือในเชิง
ธุรกิจกับหน่วยงานต่างประเทศในบางพื้นที่ ซึ่งการท้าธุรกิจเพื่อแสวงหารายได้นั้น มิได้เป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการ 
THEOS-2 ท่ีท าข้ึนเพื่อตอบสนองนโยบายด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศไทยเป็นหลัก 

ทั้งนี้ พื้นที่เง่ือนไขพิเศษตามข้อ 2. นี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้หากสถานการณ์ในความเป็นจริงเปลี่ยนไป 
ซึ่งระบุไว้ในร่างความตกลงฯ ว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะเจรจาอย่างฉันท์มิตรเพื่อการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

3. ร่างความตกลงฯ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าวมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และจะต้อง
ใช้ประกอบกัน โดนร่างความตกลงฯ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ดังกล่าวมีประเด็นส้าคัญ ดังนี้ 

3.1 มีเนื้อหาเป็นการบังคับใช้การด้าเนินการจัดหาระบบดาวเทียมของ สทอภ. ภายใต้โครงการ THEOS-2 
เท่านั้น ไม่ได้มีผลบังคับใช้เป็นการทั่วไป และไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาตาม
วรรค 2 ของมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

3.2 ไม่มีเงื่อนไขพิเศษใดๆ ในการถ่ายภาพพื้นที่ทุกส่วนของประเทศไทยท้ังสิ้น และสามารถแจกจ่ายให้
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศได้ทั้งหมดเต็มศักยภาพของดาวเทียม (ความละเอียด 0.5 เมตร) 

3.3 มีการก้าหนดรายชื่อพื้นที่ประเทศท่ีฝุายไทยให้ความสนใจทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ความมั่นคง ตามโครงการ THEOS-2 ซึ่งฝุายไทยสามารถถ่ายภาพ และแจกจ่ายภาพถ่ายได้อย่างแน่นอน 

3.4 มีการก้าหนดรับรองว่าฝุายไทยสามารถแจกจ่ายภาพถ่ายใดๆ ท่ีมีรายละเอียดตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปได้  



28 

 

โดยไม่มีเงื่อนไขพิเศษใดๆ ท้ังสิ้น 
3.5 มีการก้าหนดรับรองว่ากรณีที่มีการถ่ายภาพพื้นที่ประเทศใด ฝุายไทยสามารถแจกจ่ายภาพถ่ายพื้นท่ีนั้น

ให้แก่ประเทศน้ันๆ ได้เสมอ ยกเว้นเพียงบางประเทศท่ีองค์การสหประชาชาติมีมติลงโทษและบางประเทศท่ีเกี่ยวกับกรณี
ความมั่นคงของฝรั่งเศสเท่านั้น 

3.6 มีการก้าหนดเงื่อนไขพิเศษในการถ่ายภาพในบางพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงจุดเล็กๆ ภายในดินแดนของ
ฝรั่งเศส และไม่อยู่ในพื้นที่ท่ีฝุายไทยให้ความสนใจทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงตามโครงการ 
THEOS-2 นอกจากนี้ ในทางปฏิบัติ หากมีสถานการณ์ จ้าเป็นอันหลักเลี่ยงไม่ได้ ฝุายไทยซึ่งเป็นผู้ควบคุมดาวเทียม  
ย่อมสามารถถ่ายภาพทุกพ้ืนท่ีทั่วโลกได้ตลอดเวลาอยู่แล้ว 

3.7 มีการก้าหนดเงื่อนไขพิเศษในการน้าภาพถ่ายของบางพื้นที่ไปแจกจ่ายให้แก่บางประเทศ/องค์กร  
ซึ่งพ้ืนท่ีดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่นกเหนือจากพ้ืนท่ีที่ฝุายไทยมีความสนใจในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
ตามโครงการ THEOS-2 นอกจากน้ีหน่วยงาน ต่างๆ ของรัฐบาลไทยซึ่งมีหน้าที่ต้องด้าเนินงานความมั่นคง ตลอดจน
กระทรวงกลาโหม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สทอภ. มีสิทธิเข้าถึงและใช้งานภาพดังกล่าวได้เสมอ 

3.8 มีการก้าหนดให้ท้ังฝุายไทยและและฝุายฝรั่งเศสใช้สิทธิต่างๆ ของตนตามความตกลงนี้อย่างฉันมิตร ตาม
หลักเหตุผลและความยุติธรรม และอย่างสุจริต และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติมาตรฐานระหว่างประเทศในการใช้งานระบบ
ดาวเทียม และให้มีการยุติข้อพิพาทโดยวิธีการเจรจาหารือระหว่างฝุายไทยและฝุายฝรั่งเศส 

4. สทอภ. ได้มีการตรวจสอบถ้อยค้าที่เป็นศัพท์ทางเทคนิคท่ีเกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท้ังหมด  
ที่ปรากฏอยู่ในร่างความตกลงและร่างหนังสือแลกเปลี่ยนดังกล่าวแล้วและเห็นว่ามีความถูกต้องเหมาะสมแล้ว นอกจากน้ี 
สทอภ. ในฐานะของหน่วยปฏิบัติในการด้าเนินโครงการ THEOS-2 มีความเห็นว่า ข้อก้าหนดต่างๆ ในร่างความตกลงฯ 
และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนนั้นยังคงท้าให้ สทอภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถด้าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ 
THEOS-2 และเพียงพอส้าหรับการสร้างคุณค่า (value creation) ท้ังในด้านการเป็น platform ในการผสาน area-
based solution ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ การเป็นโครงการร่วมมือระดับชาติส้าหรับหน่วยงานต่างๆ ในการน้าข้อมูลภูมิ
สารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  
เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

มติ ครม.  : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ วท. เสนอ ท้ังนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างความตกลงระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยความร่วมมือด้านระบบดาวเทียมส้ารวจโลก ธีออส 2 
(THEOS-2) พร้อมภาคผนวก และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสก้าหนดเงื่อนไขในการที่จะปฏิบัติตามความตกลงฯ พร้อมภาคผนวก 
ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้ วท. ด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอ 
ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว  
ตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท้าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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2. ให้ วท. ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก้าหนดหลักเกณฑ์/
แนวทางปฏิบัติในการส้ารวจ (ถ่ายภาพ) การแจกจ่ายภาพถ่าย และการรับรองการส้ารวจ (ถ่ายภาพ) และ/หรือการ
แจกจ่ายภาพถ่ายในส่วนของประเทศไทยให้เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ ครม.  
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

3. ให้ วท. ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่อง
เร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 17/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240461 
 
เรื่อง : ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น้า ครั้งท่ี 11 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย-

มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น้า ครั้งท่ี 11 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
สามฝุาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย  (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) และให้ สศช. สามารถ
ปรับปรุงถ้อยค้าในแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีที่มิใช่การเปลี่ยนแปลงสาระส้าคัญ โดยไม่ต้องน้าเสนอ ครม. เพื่อให้  
ความเห็นชอบอีก 

 2. ให้ความเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับผู้น้าประเทศ แผนงาน IMT-GT ให้การรับรองร่างแถลงการณ์
ร่วมการประชุมระดับผู้น้า ครั้งท่ี 11 แผนงาน IMT-GT ในวันท่ี 28 เม.ย. 2561 (การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 32 
และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 25 – 28 เม.ย. 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. สาธารณรัฐสิงคโปร์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 32 และการประชุมอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 25 – 28 เม.ย. 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมระดับผู้น า แผนงาน IMT-GT ครั้งท่ี 11 ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 32 ในวันที่ 28 เม.ย. 
2561 โดยนายกรัฐมนตรีของไทยจะปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและประธานการประชุมระดับผู้น าดังกล่าว  
และรัฐมนตรีประจ้าแผนงาน IMT-GT ของไทย (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) จะเป็นผู้เสนอรายงานความก้าวหน้าการ
ด้าเนินการในรอบปี 2560 – 2561 และข้อเสนอแนวทางขับเคลื่อนแผนงานในระยะต่อไปต่อท่ีประชุม 

2. องค์ประกอบผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทย ตามที่แต่ละประเทศได้รับจัดสรร จ านวนทิ้งสิ้น 18 ท่าน  
ประกอบด้วย (1) นายกรัฐมนตรี (2) รัฐมนตรี IMT-GT (3) รัฐมนตรีอื่น ๆ/เจ้าหน้าท่ีอาวุโส IMT-GT/ผู้แทนหน่วยงานส้าคัญ
ใน IMT-GT รวมทั้งสภาธุรกิจ IMT-GT ประเทศไทย จ้านวน 13 ท่าน และ (4) ฝุายเลขานุการระดับชาติ จ้านวน 3 ท่าน 

3. ประเด็นหารือและข้อเสนอของประเทศไทยในการประชุมระดับผู้น า ครั้งท่ี 11 แผนงาน IMT-GT โดยสรุป ดังนี้ 
3.1 แสดงการชื่นชมความส้าเร็จในการด้าเนินงานของแผนงาน IMT-GT ในการยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (สกต./กป./ปศ./สศก./วก./มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เป็นกรอบทิศทางการขับเคลื่อนแผนงานในอนาคต เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างกันของประเทศสมาชิก โดยมิได้ใช้ถ้อยค้าที่ประสงค์
จะให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของทั้งสามประเทศอย่างเป็นรูปธรรมในรอบปีที่ผ่านมาและแสดงเจตนารมณ์สนับสนุนการด้าเนินงานของแผนงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้แผนงาน IMT-GT บรรลุเปูาประสงค์ที่ก้าหนดไว้ รวมถึงมีบทบาทส้าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์อาเซียน 2025 

3.2 เสนอแนวทางในการเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความเช่ือมโยงและเป็น
ประโยชน์อย่างกว้างขวางในอนุภูมิภาค รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนา  
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความเชื่อมโยงระหว่างกัน และการพัฒนา 4.0 ในด้านที่มีศักยภาพ 

3.3 เสนอแนวทางการขับเคลื่อนโครงการในสาขาความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพใน IMT-GT ทั้งด้านเกษตร 
การท่องเที่ยว เทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทักษะแรงงาน การรองรับมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
การส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รวมทั้งวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย การพัฒนาโครงข่ายความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยในพื้นที่ IMT-GT รวมถึงการปรับลดกฎระเบียบและขั้นตอนท่ีเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งและการค้า
ระหว่างกัน 

3.4 เสนอแนะให้มีการพัฒนาความเชื่อมโยงแนวพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ตามแนวระเบียงท่ีหก ซึ่งเป็นการ
เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาสของประเทศไทย กับรัฐเประและรัฐกลันตัน  
ของประเทศมาเลเซีย การสนับสนุนบทบาทมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดในการเป็นผู้เสนอโครงการจากระดับพ้ืนท่ี  
การด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียวร่วมกับกรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนบทบาท  
ของสภาธุรกิจ IMT-GT ในการขับเคลื่อนโครงการลงทุนที่เป็นรูปธรรม 

4. ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น า ครั้งท่ี 11 แผนงาน IMT-GT มีสาระส้าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
4.1 รับทราบความส้าเร็จของความร่วมมือทางเศรษฐกิจตามแผนงาน IMT-GT โดยในปี 2559 ผลิตภัณฑ์

มวลรวมของ IMT-GT ได้เพิ่มขึ้นเป็น 1 ,193 ,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อ
ประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 14 ,549 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอาเซียน  นอกจากนี้อัตราการว่างงานใน IMT-GT  
ลดต่้าลงมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2548 รวมถึงสภาวะความยากจนก็ได้ลดลงมาตั้งแต่ปี 2549 

4.2 ให้ความส้าคัญต่อการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะ
สนับสนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องและยั่งยืนใน IMT-GT โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนา พร้อมท้ัง
เร่งรัดการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีหก 

4.3 พัฒนาเมืองสีเขียวโดยให้ IMT-GT มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และ
พัฒนาไปสู่การด้าเนินการจัดท้ากรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป โดยจะเริ่มด้าเนินการในเดือน ก.ย. 2561 รวมถึง
จัดหาแหล่งเงินทุนด้าเนินการโครงการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียว 

4.4 ด้าเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวปี 2560 – 2579 และแผนปฏิบัติการปี 2561 – 
2564 เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไปสู่การพัฒนาเส้นทางและวงจรท่องเที่ยวท่ียั่งยืน รวมถึงพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเรือ
ส้าราญที่เชื่อมกันระหว่างเมืองซาบัง ลังการี และปีนังของประเทศมาเลเซีย และจังหวัดสตูล กระบี่ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี 
(อ้าเภอเกาะสมุย) ของประเทศไทย กับเส้นทางเรือส้าราญนานาชาติ นอกภูมิภาคตลอดจนส่งเสริมบทบาทของสภาธุรกิจ 
IMT-GT ให้มากข้ึน 
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4.5 การพัฒนาความเชื่อมโยงทางอากาศใน IMT-GT ให้เอื้อต่อการท่องเที่ยวและการค้า รวมทั้งพัฒนาความ
ร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) อย่างเป็นรูปธรรม 

4.6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มการเคลื่อนย้ายแรงงาน และมี
ฐานข้อมูลแรงงานท่ีมีมาตรฐาน รวมทั้งมุ่งเน้นบทบาทของเครือข่ายมหาวิทยาลัยใน IMT-GT ที่เช่ือมโยงกับรัฐบาลท้องถิ่น 
ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อประโยชน์ร่วมกันในด้านต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

4.7 ส่งเสริมความร่วมมือในโครงการด้านเกษตรกรรมและโครงการอื่น ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพ  
ใน IMT-GT เช่น การพัฒนาโคสายพันธ์ุสุราษฎร์เรด การสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงทางอาหาร การฝึกอบรม
เกษตรกรรุ่นใหม่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน เป็นต้น 

4.8 เร่งรัดด้าเนินการตามกรอบความร่วมมือทางศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจโรคพืช  
และสัตว์ รวมทั้งจัดตั้งคณะท้างานย่อยด้านข้อมูลทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่ออ้านวยความสะดวก  
ทางการค้าให้มากยิ่งข้ึน 

4.9 จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพื่อผลักดันให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค โดยมุ่งเน้นให้เกิดการ  
บูรณาการในอุตสาหกรรมยางพารา รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษต่าง ๆ ให้มากข้ึน 

4.10 ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ในอนุภูมิภาค และส่งเสริมการจัดมหกรรมสินค้า 
IMT-GT และ BIMP EAGA [เขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวันออก (Brunei – Indonesia – Malaysia – Philippines 
East Asean Growth Area : BIMP EAGA)] ครั้งท่ี 4 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในเดือน ก.ค. 2561 ณ จังหวัดสงขลา 

4.11 มุ่งสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศและความรู้ในด้านสินค้าและบริการฮาลาล โดยพัฒนาศักยภาพ  
ทุนมนุษย์ พัฒนาสมรรถนะอุตสาหกรรมท้องถิ่น ก้าหนดกรอบการด้าเนินงานเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งเร่งรัด
การจัดท้าตราผลิตภัณฑ์ฮาลาลร่วมกัน 

4.12 สนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนในการด้าเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชียในการพัฒนาเมืองสีเขียว เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียง
เศรษฐกิจ ทั้งนี้ ให้ศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาคแผนงาน IMT-GT ร่วมมือกับส้านักเลขาธิการอาเซียนอย่าง
ใกล้ชิด รวมทั้งอ้านวยความสะดวกการขับเคลื่อนโครงการและติดตามประเมินผลเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ปี 2579 

5. ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ฉบับนี้ มีสาระส้าคัญที่เป็นการชื่นชมการด้าเนินงานและกรอบทิศทางการขับเคลื่อน
แผนงานในอนาคตเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันของประเทศสมาชิก โดยมิได้ใช้ถ้อยค้าที่ประสงค์จะก่อให้เกิด
พันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น้า ครั้งท่ี 11 แผนงานการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ที่มีสาระส้าคัญในการรับทราบความส้าเร็จของความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ รวมถึงในด้านการเกษตร การให้ความส้าคัญกับการท้าการเกษตรที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม  
การอ้านวยความสะดวกทางการค้า การส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนุภูมิภาคและเป็นผลประโยชน์
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ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก เสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทาง
สังคม น้ามาซึ่งความมั่นคงและมั่งคั่งของภูมิภาค อย่างไรก็ตามเพื่อให้ความร่วมมือด้านการเกษตรครอบคลุมทุกมิติ  
เห็นควรเพิ่ม “ความปลอดภัยทางอาหาร ” ในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ข้อ 8 “We….food safety and security” และขอ
แก้ไขข้อ 12 จาก “การยอมรับร่วมกันในตราผลิตภัณฑ์ฮาลาล” เป็น “การยอมรับร่วมกันในระบบการรับรองผลิตภัณฑ์
ฮาลาลและตรารับรองฮาลาล” จาก “the finalization of mutual recognition on halal logos.” เป็น “the finalization 
of mutual recognition on certification system and halal logos.” 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ สศช. เสนอ ท้ังนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้น้า 
ครั้งท่ี 11 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย –มาเลเซีย–ไทย (IMT–GT) ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญ
และไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ สศช. ด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง  
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 17/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240461 
 

เรื่อง : การเข้าร่วมเป็นสมาชิก The United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions From 
Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN – REDD Programme) ของประเทศไทย 

 

สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
 1. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก The United Nations Collaborative Programme on 

Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN – REDD 
Programme)  

 2. เห็นชอบให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช เป็นหน่วยงานด้าเนินงาน UN – REDD Programme 
 3. เห็นชอบให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามในเอกสารแสดงความประสงค์

เข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
๑. The United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions From Deforestation and Forest 

Degradation in Developing Countries (UN – REDD Programme) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานตามแนวทางของแผนปฏิบัติการบาหลี โดยส่งเสริมประเทศสมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจ  
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการด้าเนินการตามกรอบงานเรดด์พลัส (กรอบงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคปุาไม้  
จากการลดการท้าลายปุา และการท้าปุาเสื่อมโทรม รวมถึงบทบาทในการอนุรักษ์ปุา การจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน  
และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนท่ีปุาในประเทศก้าลังพัฒนา) โดย UN – REDD Programme จะสนับสนุนและ
เสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศก้าลังพัฒนาในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคปุาไม้จากการท้าลายปุาและการท้าให้
ปุาเสื่อมโทรมและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก UN – REDD Programme ไม่เสียค่าสมาชิกใดๆ และไม่มีข้อผูกพัน โดยมีกรอบ
แนวทางเพื่อให้ประเทศไทยได้ระบุว่า ต้องการเข้าร่วมในประเด็นใดบ้าง ในจ้านวน ๔ เรื่อง/ระดับ ดังน้ี 

๑.๑ ระดับประเทศ : การขอให้สนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมตามกรอบงานเรดด์พลัสของประเทศไทย โดยเฉพาะ  
ในระยะเตรียมความพร้อม 

๑.๒ ระดับโลก : เป็นการขอรับการสนับสนุนทางเทคนิค และการเข้าร่วมในกรอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ และอื่นๆ 
๑.๓ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ทางออนไลน์ 
๑.๔ การขอเข้าประชุมคณะกรรมการเชิงนโยบายของโปรแกรม UN – REDD ในลักษณะผู้สังเกตการณ์ UN – 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส/กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งเสริมประเทศก้าลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกให้มีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ การด้าเนินการตามกรอบงาน REDD+ หรือท่ีเกี่ยวกับ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดจากการท้าลายปุาและท้าให้ปุาเสื่อมโทรม 
รวมถึงการอนุรักษ์ปุา การจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน และเพิ่มการกักเก็บ
คาร์บอนในพ้ืนท่ีปุา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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REDD Programme 
๒. ประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยในหลายมิติ ได้แก่  

๒.๑ ระดับหน่วยงาน  : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช กรมปุาไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ จะได้ประโยชน์ในด้านการเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้
ความเข้าใจ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด้าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมตามกรอบงานเรดด์พลัสหรือการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกภาคปุาไม้และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนท่ีปุา 

๒.๒ ระดับประเทศ  : เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศในการร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคปุาไม้
และการเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนท่ีปุา ท้าให้บุคลากร 

2.๓ ระดับภูมิภาค  : สร้างกระบวนการเรียนรู้และรับข้อมูลข่าวสารด้านเรดด์พลัสที่กว้างขึ้น ท้าให้มีโอกาส  
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์การด้าเนินการด้านเรดด์พลัสกับนานาประเทศในระหว่างภูมิภาค และใน
ภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายการท้างานด้านเรดด์พลัสในระดับภูมิภาค 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าเป็นสมาชิก The United Nations Collaborative Programme on Reducing 

Emissions From Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN – REDD Programme)  
ของประเทศไทย จะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศในการร่วมปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคปุาไม้และการเพิ่ม
การกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนท่ีปุา ท้าให้บุคลากรของประเทศมีความรู้ความเข้าใจเท่าเทียมกับประเทศต่างๆ และสามารถ
ขอรับการสนับสนุนการด้าเนินกิจกรรมตามกรอบงานเรดด์พลัส (กรอบงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคปุาไม้  
จากการลดท้าลายปุา และการท้าปุาเสื่อมโทรม รวมถึงบทบาทในการอนุรักษ์ปุา การจัดการปุาไม้อย่างยั่งยืน และการเพิ่ม 
การกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนท่ีปุาในประเทศก้าลังพัฒนา) จากแหล่งทุนต่างๆ นอกจากนี้ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในฐานะ
ประเทศก้าลังพัฒนา จะได้รับการสนับสนุนท้ังเชิงเทคนิค วิชาการ การจัดท้ามาตรการในการด้าเนินการ  
การแลกเปลี่ยนความรู้ และการพัฒนายุทธศาสตร์เรดด์พลัส เพื่อให้การด้าเนินการของประเทศไทยเป็นไปตามมติของ  
การประชุมประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
อย่างมาก ต่อการด้าเนินงานด้านปุาไม้ในภาพรวมและการเข้าเป็นสมาชิก UN – REDD Programme ไม่ต้องเสียค่า
สมาชิกใดๆ และไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ดังกล่าว ตามที่ ทส. เสนอ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบท้ัง 3 ข้อ ตามที่ ทส. เสนอ 
2. ให้ ทส. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย ท้ังนี้ ในส่วนของงบประมาณ  

ในการด้าเนินการเข้าร่วมเป็นสมาชิก The United Nations Collaborative Programme on Reducing Emissions 
From Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries ในงบประมาณ พ.ศ. 2561 และในปีต่อๆ ไป  
ให้ ทส. (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการตามความเห็นของ สงป. 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 17/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240461 
 
เรื่อง : ผลการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งท่ี 2 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งท่ี 2 [The 2nd 
Mekong – Lancang Cooperation (MLC) Leader’s Meeting] เมื่อวันท่ี 10 ม.ค. 2561 ณ กรุงพนมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กต. เสนอเรื่องผลการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งท่ี ๒ (The 2nd Mekong-Lancang 

Cooperation (MLC) Leaders’ Meeting) เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๖๑ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อให้
คณะรัฐมนตรีทราบและมอบหมายให้ส่วนราชการด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยผลการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ กษ. มีดังนี ้

1. ปฏิญญาพนมเปญ : การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือทางการเกษตรแม่โขง-ล้านช้าง ในจีน ในฐานะเวทีส้าหรับประเทศ
สมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การสร้างศักยภาพ การท้าวิจัยร่วมกัน การค้า
และการลงทุน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกันในภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง-ล้านช้าง 

2. แผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (ค.ศ. ๒๐๑๘ – ๒๐๒๒) ได้แก ่
1) ประเด็นเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ียั่งยืน หัวข้อทรัพยากรน้้า : ร่วมกันจัดท้าแผนงานด้านทรัพยากรน้้าท่ีมี

ความครอบคลุมทุกระดับ และผลักดันศูนย์ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้้า เพื่อที่จะสร้างเวทีความร่วมมือ ท่ีครอบคลุมทุก
ด้านเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านทรัพยากรน้้าแม่โขง-ล้านช้าง รวมถึงผลักดันการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือ ด้านทรัพยากร
น้้าแม่โขง-ล้านช้าง 

2) หัวข้อการเกษตร อาทิ ส่งเสริมการประสานงานด้านนโยบาย และการประสานงานเพื่อให้ เกิดความมั่นคง
ทางอาหารและโภชนาการ รวมทั้งความปลอดภัยทางอาหาร การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การขยายการแลกเปลี่ยนและ
ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยี ส่งเสริมสถาบันการวิจัย เพื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูล การสื่อสาร และ
แลกเปลี่ยนการเยือน สร้างห้องปฏิบัติการร่วมและ ศูนย์ เทคโนโลยี จัดการประชุมหัวหน้าหมู่บ้านระหว่างประเทศ 
แม่โขง-ล้านช้าง รวมทั้งผลักดันความร่วมมือด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์การเกษตร ส่งเสริมการค้า
ผลิตภัณฑ์การเกษตร เสริมสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์การเกษตรในภูมิภาค ตลอดจนด้าเนินการ 

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

เพื่อท่ีจะสร้างเวทีความร่วมมือ ท่ีครอบคลุมทุกด้านเพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือด้านทรัพยากรน้้าแม่โขง-ล้านช้าง รวมถึงผลักดันการจัดตั้ง
ศูนย์ความร่วมมือ ด้านทรัพยากรน้้าแม่โขง-ล้านช้าง  และเพื่อให้เกิดความ
มั่นคงทางอาหารและโภชนาการ รวมทั้งความปลอดภัยทางอาหาร  
การพัฒนาการเกษตรอย่าง ยั่งยืน การขยายการแลกเปลี่ยนและความรู้ใน 
ด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรและเทคโนโลยี ส่งเสริมสถาบันการวิจัย เพื่อเพิ่ม
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การสื่อสาร และแลกเปลี่ยนการเยือน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความร่วมมือในด้านการเฝูาระวัง การเตือนภัยล่วงหน้า การปูองกันร่วมกันและการควบคุมโรคที่เกิดจากพืชและสัตว์ รวมถึง
สถานการณ์  โรคระบาดความร่วมมือด้านสัตวแพทย์และการร่วมกันในด้านอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า จัดตั้งกลไกการแลกเปลี่ยน  
และความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศตามลุ่มน้้าโขง และร่วมกันจัดตั้งศูนย์เพาะพันธุ์ปลา ความเป็นไปได้และโอกาส 
ในความร่วมมือด้านการประมง และเสริมสร้างการเพิ่มศักยภาพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และศูนย์ช่วยเหลือ 
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมทั้งแสวงหาความเป็นไปได้ในการสร้างอุทยานความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการเกษตร 

3) ผลการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ในความร่วมมือด้านการ
ส่งเสริมสินค้าเกษตร ซึ่งฝุายจีนรับที่จะผลักดันให้มีการซื้อยางพาราจากไทยตามบันทึกความเข้าใจท่ีมีร่วมกัน ซึ่งก้าหนด
จ้านวนไว้ ๒๐,๐๐๐ ตัน และปัจจุบันจีนรับซื้อไปแล้ว ๑๗,๐๐๐ ตัน 

4) ผลการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ในการน้าเข้าสินค้าเกษตร 
โดยไทยยินดีให้การสนับสนุนการรับซื้อสินค้าเกษตรจากกัมพูชา ฝุายไทยได้ตั้งคณะกรรมการศึกษาเรื่องการรับซื้อสินค้า
เกษตร โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของไทยอยู่ระหว่างการหารือและจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

5) ผลการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในเรื่อง  
๑) ความร่วมมือด้านประมง โดยฝุายเวียดนามขอให้ร่วมมือกันท้าให้การประมงเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งฝุายไทยย้้าว่า 
ต้องแก้ไขปัญหาเรือประมงรุกล้้าน่านน้้า และไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ แก้ไขปัญหาการท้าประมง IUU  
กับเวียดนาม และ ๒) ความร่วมมือด้านการค้า โดยฝุายเวียดนามขอให้ฝุายไทยช่วยส่งเสริมการน้าสินค้าเวียดนาม 
ไปจ้าหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าของไทย ซึ่งฝุายไทยรับทราบและจะขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของสองฝุายหารือกันต่อไป 
และฝุายเวียดนามประสงค์หารือเกี่ยวกับสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวและยางพารา ซึ่งฝุายไทยเห็นว่าควรหารือแนวทาง
พัฒนาให้ข้าวไทยและข้าวเวียดนามได้รับความนิยม ตลอดจนแนวทางศึกษาตลาดข้าวร่วมกัน 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งท่ี 2 และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้าเนินการตามผลการประชุมฯ ต่อไป ตามที่ กต. เสนอ และให้ กต. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องบรับความเห็นและ
ข้อสังเกตของ พณ. อก. และ สมช. ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 17/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240461 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลโพธ์ิตาก ต้าบลนาทราย ต้าบลนาราชควาย  

ต้าบลอาจสามารถ อ้าเภอเมืองนครพนม และต้าบลรามราช ต้าบลเวินพระบาท อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 
พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต้าบลโพธ์ิตาก ต้าบลนาทราย ต้าบลนาราชควาย  ต้าบลอาจสามารถ อ้าเภอเมืองนครพนม และต้าบลรามราช 
ต้าบลเวินพระบาท อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม พ.ศ. .... โดยมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืนเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปส้ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีจะต้องเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 และสร้างทางหลวงชนบทสายเช่ือมระหว่างทางหลวงชนบท นพ.3008 กับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 212 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑.  คค. เสนอว่า เนื่องจากจังหวัดนครพนมได้รับประกาศให้เป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2  

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม ” โดยก้าลังพัฒนาเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน  
กรมทางหลวงชนบทจึงได้ด้าเนินการส้ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท  
สายเช่ือมศูนย์ซ่อมอากาศยาน – ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 – ถนนเช่ือมทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 212 อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัด
และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ และสอดรับกับสะพานมิตรภาพ
แห่งที่ 3 (นครพนม – ค้าม่วน) ซึ่งเป็นทางเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2. กรมทางหลวงชนบทได้ท้าการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการด้าเนินโครงการแล้ว  
ถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการด้าเนินการ โดยคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคตว่าในปี  
พ.ศ. 2569 จะมีปริมาณการจราจรประมาณ 6,995 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2574 จะมีปริมาณการจราจรประมาณ 9,038 
pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2579 จะมีปริมาณการจราจรประมาณ 11,125 pcu/วัน และในปี พ.ศ. 2584 จะมีปริมาณการจราจร

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

เพื่ออ้านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและ  
การขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประมาณ 11,686 pcu/วัน ซึ่งลักษณะขงโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบทสายดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี ้
2.1 ถนนโครงการตอนที่ 1 (สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 กับทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 212) ระยะเวลารวมประมาณ 16.531 กิโลเมตร 
ช่วงที่ 1 (กม.ที่ 0 + 000.000 ถึง กม.ที่ 11 + 130.000) เขตทางกว้าง 40 เมตร ก่อสร้างเป็น

ถนนขนาด 4 ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบปลูก
หญ้ามีไฟฟูาส่องสว่างกว้าง 5.00 เมตร มีช่องทางจักรยานแยกออกจากช่องทางจราจร โดยมีเกาะกั้นถนนแบบยกสูงปลูก
หญ้ากว้าง 4.00 เมตร ช่องทางจักรยานกว้าง 2.00 เมตร ท้ังสองข้างทาง 

ช่วงที่ 2 (กม.ที่ 11 + 130.000 ถึง กม.ที่ 16 + 531.558) เขตทางกว้าง 40 เมตร ก่อสร้างเป็น
ถนนขนาด 4 ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร มีเกาะกลางแบบยกสูง
ปลูกหญ้ามีไฟฟูาแสงสว่างกว้าง 5 เมตร ไม่มีทางจักรยาน 

2.2 ถนนโครงการตอนที่ 2 (สายเช่ือมระหว่างทางหลวงชนบท นพ.3008 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
212) ระยะทางรวมประมาณ 6.571 กิโลเมตร (กม.ที่ 0 + 000.000 ถึง กม.ที่ 6 + 571.069) เขตทางกว้าง 40 เมตร 
ก่อสร้างเป็นถนนขนาด 2 ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ส่วนทาง
จักรยานแยกออกจากช่องทางการจราจร โดยมีเกาะกั้นถนนแบบยกสูงปลูกหญ้ามีไฟฟูาแสงสว่างกว้าง 4.00 เมตร 
ช่องทางจักรยานกว้าง 2.00 เมตร ท้ังสองข้างทาง 
รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 23.102 กิโลเมตร มีท่ีดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 493 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา มีอาคาร
สิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 8 หลัง ใช้งบประมาณในการด้าเนินโครงการประมาณ 2,459,914,813 บาท 
(แบ่งเป็นงบประมาณในการเวนคืนประมาณ 612,988,440 บาท และงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 1,846,926,373 บาท) 

2.3 กรมทางหลวงชนบทได้ด้าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ
ดังกล่าว ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ผลปรากฏว่า 
ประชาชนให้การยอมรับและเห็นด้วยกับโครงการ ไม่มีผู้คัดค้าน เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะ
เกิดขึ้นแม้จะมีผลกระทบจากการด้าเนินงานก่อสร้าง เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการเวนคืนที่ดินแต่ผลกระทบ
ดังกล่าวเป็นผลกระทบที่ประชาชนสามารถยอมรับได้ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลโพธ์ิตาก ต้าบลนาทราย 
ต้าบลนาราชควาย  ต้าบลอาจสามารถ อ้าเภอเมืองนครพนม และต้าบลรามราช ต้าบลเวินพระบาท อ้าเภอท่าอุเทน 
จังหวัดนครพนม พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ คค. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 17/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
240461 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลหนองกะขะ ต้าบลหนองหงส์ ต้าบลมาบโปุง 

อ้าเภอพานทอง และต้าบลมาบไผ่ ต้าบลบ้านบึง ต้าบลหนองบอนแดง อ้าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต้าบลหนองกะขะ ต้าบลหนองหงส์ ต้าบลมาบโปุง อ้าเภอพานทอง และต้าบลมาบไผ่ ต้าบลบ้านบึง ต้าบลหนอง
บอนแดง อ้าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่
ดังกล่าว เพ่ือขยายทางหลวงชนบท ชบ.3023 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คค. เสนอว่า กรมทางหลวงได้ส้ารองและออกแบบรายละเอียดโครงการขยายทางหลวงชนบท ชบ.3023 

เนื่องจากทางหลวงชนบท ชบ. 3023 เป็นเส้นทางหลักท่ีประชาชนใช้เดินทางจากอ้าเภอบ้านบึงไปยังอ้าเภอพานทอง 
และเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 รวมทั้งยังเป็นเส้นทาง  
ที่เช่ียมโยงระหว่างนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี แต่สภาพถนนปัจจุบันส่วนใหญ่มีขนาด 2 ช่องจราจรและช่อง กม.ที่ 
0+084 ถึง กม.ที่ 0+150 มีลักษณะเป็นคอขวด ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ส่งผลให้เกิดความแออัดและท้า
ให้การจราจรติดขัดในช่ัวโมงเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณคอขวด และใช้เป็นเส้นทางเลี่ยง
เมืองเพื่อลดการแออัดของการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 315 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 รวมทั้ง
เพื่อเพ่ิมความปลอดภัยให้กับประชาชนท่ีใช้เส้นทางสัญจร ตลอดจนเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายถนนโลจิสติกส์ให้มีความ
สมบูรณ์รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและปริมาณจราจรที่มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงสมควรขยายทางหลวง
ชนบทสายดังกล่าว 

2. ผลการวิเคราะห์พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 264.37 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ 
(EIRR) มีค่า 18.69 % อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน ( B/C Ratio) มีค่า 1.55 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความ
เหมาะสมในการด้าเนินการ และหากพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางอ้อมที่เกี่ยวกับการรองรับการขยายตัวของเมืองและ  
การพัฒนาพ้ืนท่ีในอนาคตโครงการก็จะมีความเหมาะสมมากข้ึนอีก 

 

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

เพื่ออ้านวยความสะดวกความรวดเร็วแก่การจราจรและ  
การขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. การคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคตบนทางหลวงชนบท ชบ.3023 กรณีไม่มีโครงการฯ กับกรณีที่มี
โครงการฯ โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ปริมาณการจราจร เป็น 3 ช่อง คือช่วงที่ 1 ตั้งแต่แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
315 – แยกถนนไปวัดหนองม่วงกับถนนไปวัดห้วยยาง ช่วงที่ 2 ตั้งแต่แยกถนนไปวัดหนองม่วงกับถนนไปวัดห้วยยาง 
แยกถนนสายเกาะไม้แหลม – มาบไผ่และช่วงที่ 3 ตั้งแต่แยกถนนสายเกาะไม้แหลม – มาบไผ่ – แยกถนนวิฑูรย์ด้าริ  
ผลการคาดการณ์พบว่ามีปริมาณจราจร ดังนี้ 

ทางเลือก ปริมาณจราจรของโครงการฯ (pcu./วัน) 
ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 

ปีเปิดใช้โครงการ (พ.ศ.2564)    
ไม่มีโครงการฯ 21,554 13,745 15,038 
มีโครงการฯ 25,155 16,220 17,080 

ปีท่ี 5 หลังจากเปิดใช้โครงการ (พ.ศ.2569)    
ไม่มีโครงการฯ 23,383 14,847 16,331 
มีโครงการฯ 27,375 17,525 18,517 

ปีท่ี 10 หลังจากเปิดใช้โครงการ (พ.ศ.2574)    
ไม่มีโครงการฯ 24,891 15,781 17,215 
มีโครงการฯ 28,851 18,522 19,651 

ปีท่ี 15 หลังจากเปิดใช้โครงการ (พ.ศ.2579)    
ไม่มีโครงการฯ 26,322 17,184 18,160 
มีโครงการฯ 30,608 19,663 20,887 

ปีท่ี 20 หลังจากเปิดใช้โครงการ (พ.ศ.2584)    
ไม่มีโครงการฯ 27,479 17,810 17,962 
มีโครงการฯ 34,739 23,397 25,682 

ปีท่ี 25 หลังจากเปิดใช้โครงการ (พ.ศ.2589)    
ไม่มีโครงการฯ 27,896 17,653 12,232 
มีโครงการฯ 31,822 20,316 13,316 

ปีท่ี 30 หลังจากเปิดใช้โครงการ (พ.ศ.2594)    
ไม่มีโครงการฯ 28,183 17,685 12,482 
มีโครงการฯ 32,608 20,681 13,324 

4. ลักษณะของโครงการเป็นถนนก้าหนดให้ขยายผิวจราจร ขนาด 4 ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร 
เขตทางกว้างประมาณ 28 เมตร ทางเท้ากว้างประมาณ 2.90 เมตร ไหล่ทางกว้างประมาณ 2.50 เมตร มีระยะทางประมาณ 
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12 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีที่ถูกเวนคืนประมาณ 449 แปลง มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 128 หลัง  
ใช้งบประมาณในการด้าเนินโครงการประมาณ 789,586,339.33 บาท (งบประมาณในการเวนคืนประมาณ 
91,286,796.00 บาท และงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 698,299,543.33 บาท) 

5. กรมทางหลวงได้ด้าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการก่อสร้าง
ถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว  
ผลปรากฏว่า ร้อยละ 94.1 เห็นด้วยกับโครงการฯ เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดขึ้นจาก  
การพัฒนาโครงการแม้ว่าอาจจะมีผลกระทบจากการด้าเนินงานก่อสร้าง เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการเวนคืน
ที่ดินแต่ผลกระทบเหล่านี้เป็นผลกระทบที่ประชาชนสามารถยอมรับได้ 

6. ดังนั้น เพื่อให้โครงการขยายทางหลวงชนบท ชบ.3023 ในท้องที่ ต้าบลหนองกะขะ ต้าบลหนองหงส์ ต้าบลมาบโปุง 
อ้าเภอพานทอง และต้าบลมาบไผ่ ต้าบลบ้านบึง ต้าบลหนองบอนแดง อ้าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นไปตามแผนงานท่ี
ก้าหนด อันเป็นการอ้านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภครวมทั้ง 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีจะต้องเวนคืนท่ีแน่นอน สมควรก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลหนองกะขะ ต้าบลหนองหงส์ 
ต้าบลมาบโปุง อ้าเภอพานทอง และต้าบลมาบไผ่ ต้าบลบ้านบึง ต้าบลหนองบอนแดง อ้าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....  
ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ คค. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 


