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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 37/2561 วันอังคารท่ี 11 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

110961 

 

เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบางทรายใหญ อําเภอเมืองมุกดาหาร 
และตําบลบางทรายนอย อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ี
ตําบลบางทรายใหญ อําเภอเมืองมุกดาหาร และตําบลบางทรายนอย อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ....  
ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือกอสรางประตูระบายนํ้าพรอมอาคารประกอบ  
ตามโครงการประตูระบายนํ้าหวยบางทราย จังหวัดมุกดาหาร 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. เน่ืองจากหวยบางทรายมีแหลงนํ้าตนกําเนิดมาจากเทือกเขาภูพาน ภูเมยและภูสีฐาน ไหลผานอําเภอคําชะอี  

ไปทางดานตะวันออก โดยไหลมารวมกับหวยบางทรายนอยบริเวณภูถํ้าพระและภูกระโลน ผานบานมะนาวมารวมกับ  
หวยอีเลิดบริเวณบานติ้ว และหวยไรบริเวณบานโพนไฮ แลวไหลผานจังหวัดมุกดาหาร ไหลลงบรรจบกับแมนํ้าโขงบริเวณ
บานดอนมวย รวมความยาวลํานํ้าท้ังหมดประมาณ 115 กิโลเมตร โดยในชวงฤดูแลงนํ้าในหวยจะมีปริมาณนอย 
เน่ืองจากในเขตอําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ยังไมมีแหลงนํ้าธรรมชาติขนาดใหญ นํ้าในลํานํ้าท้ังหมดจะ  
ไหลลงสูแมนํ้าโขง ทําใหราษฎรในพ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลงขาดแคลนนํ้าสําหรับใชในการอุปโภคบริโภคและ  
การเกษตรกรรม ดังน้ัน เพ่ือแกไขหรือบรรเทาปญหาดังกลาว ชป. จึงไดมีแผนงานกอสรางโครงการประตูระบายนํ้าหวย
บางทราย จังหวัดมุกดาหาร โดยมีระยะเวลากอสรางโครงการท้ังสิ้น 4 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563)  
ใชงบประมาณในการกอสราง 409 ลานบาท ลักษณะของโครงการเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและมีความสูงกําแพง
กันดินรูปแบบ Counterfort สูง 11 เมตร 

2. การดําเนินโครงการดังกลาวมีท่ีดินท่ีถูกเขตกอสรางท้ังหมด 55 แปลง เปนท่ีดินไมมีเอกสารสิทธิจํานวน  
2 แปลง ท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิท่ีตองเวนคืนจํานวน 53 แปลง แบงเปนในเขตทองท่ีตําบลบางทรายใหญ อําเภอเมืองมุกดาหาร 
จํานวน 43 แปลง และในเขตทองท่ีตําบลบางทรายนอย อําเภอหวานใหญ จํานวน 10 แปลง ซึ่งไดดําเนินการเจรจา  
ตกลงซื้อขายกับเจาของท่ีดินแลว สวนใหญยอมรับราคาตามท่ีคณะกรรมการจัดซื้อและกําหนดคาทดแทนทรัพยสิน  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนแกการชลประทานในการกอสรางประตูระบายนํ้า
พรอมอาคารประกอบ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพ่ือการชลประทานกําหนด อยางไรก็ตาม มีเจาของท่ีดินบางสวนไมยอมรับราคาและไมยอมใหเขาใชพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการ
กอสราง สงผลใหการไดมาซึ่งท่ีดินเพ่ือกอสรางประตูระบายนํ้าพรอมอาคารประกอบตามโครงการดังกลาว เพ่ือประโยชน
แกการชลประทานและเพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทําการสํารวจและเพ่ือทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน 

3. กษ. ไดดําเนินการตามมาตรการ 27 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยจัดทํา
ขอมูลเก่ียวกับโครงการกอสรางประตูระบายนํ้าพรอมอาคารประกอบตามโครงการประตูระบายนํ้าหวยบางทราย  
จังหวัดมุกดาหาร ตามแบบฟอรมท่ี กค. กําหนด เพ่ือใหเปนไปตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 27 มิ.ย. 2561 (ตามขอ 5.6) 
ประกอบดวยรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค แผนการในการบริหารจัดการ ประมาณการรายจาย แหลงเงินท่ีใชตลอด
ระยะเวลาดําเนินการและประโยชนท่ีจะไดรับ 

4. ชป. ไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียกับการดําเนินโครงการกอสราง
ประตูระบายนํ้าหวยบางทรายดังกลาวแลว ซึ่งประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับโครงการดังกลาว 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบางทรายใหญ 
อําเภอเมืองมุกดาหาร และตําบลบางทรายนอย อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 37/2561 วันอังคารท่ี 11 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

110961 

 

เรื่อง : ผลการพิจารณาคํารอง (กรณีปญหาความขัดแยงระหวางนายทุนผูเลี้ยงหอยแครงกับกลุมชาวประมงพ้ืนบานอาวปตตานี) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอสรุปผลการพิจารณาและผลการดําเนินการเก่ียวกับกรณีปญหาความขัดแยงระหวางนายทุนผูเลี้ยง
หอยแครงกับกลุมชาวประมงพ้ืนบานอาวปตตานี ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.)  
ตามรายผลการตรวจสอบท่ี 1052/2555 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. โดย กป. ไดประชุมหารือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก พม. คค. ทส. มท. ยธ. และ ตช. เมื่อวันท่ี 

12 ธ.ค. 2560 เพ่ือพิจารณาขอเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม. กรณีปญหาความขัดแยงระหวางนายทุนผูเลี้ยง
หอยแครงกับกลุมชาวประมงพ้ืนบานอาวปตตานี โดยจังหวัดปตตานีรับทราบขอเสนอแนะเชิงนโยบายและเห็นชอบ  
ในหลักการของการรับฟงความคิดเห็นของชุมชนโดยแจงวามติไมประกาศพ้ืนท่ีอนุญาตใหมีการเพาะเลี้ยงหอยทะเล  
ในพ้ืนท่ีอาวปตตานีดังกลาวผานการจัดเวทีประชาคมของชุมชนรอบอาวปตตานี และคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด
ก็มีมติเสียงขางมากเปนไปในทางเดียวกัน ซึ่งสรุปผลการพิจารณาและผลการดําเนินการได ดังน้ี 

1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม. ครม. โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของควรพิจารณาแกไขปญหาความขัดแยง
ในการเขาถึงหรือการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยยึดหลักความไดสัดสวนระหวางประโยชนสาธารณะ  
กับประโยชนของบุคคล 

สรุปผลการพิจารณาของ กษ. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  จังหวัดปตตานีไดแกไขปญหาความขัดแยง  
ในการเขาถึงหรือการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติมาโดยตลอด โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแกไขปญหา
ความเดือดรอนในการประกอบอาชีพทําการประมง (พหุภาคี) และไดนําขอมูลจากการจัดเวทีระดมความคิดเห็นจาก  
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนมาประกอบการพิจารณาเพ่ือใหเกิดความเขาใจ เรียนรู และตัดสินใจรวมกัน ตลอดจนสราง
บรรทัดฐานของการแกไขปญหารวมกัน โดยยึดหลักความไดสัดสวนระหวางประโยชนสาธารณะกับประโยชนบุคคลแลว 

2) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม.  ครม. โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของควรเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช
กฎหมายในการกํากับ ควบคุมและตรวจสอบ การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายในการกํากับ ควบคุม 
ตรวจสอบ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีเลื่อมโทรม บํารุงรักษาใหอยูใน
สภาพท่ีสมบูรณ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สรุปผลการพิจารณาของ กษ. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  1) กษ. ไดมีการตรากฎหมายเฉพาะ  
เพ่ือบังคับใชเก่ียวกับการกํากับ ควบคุม และตรวจสอบการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงอยางยั่งยืน ปจจุบันไดมี  
การบังคับใชพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งบัญญัติเก่ียวกับการกําหนดเขตการทําการประมงเขตเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าเครื่องมือท่ีใชในการทําประมงและพ้ืนท่ีการทําการประมง 2) ในสวนของการบังคับใชกฎหมาย จ.ปตตานี  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีไดประชาสัมพันธและช้ีแจงกับประชาชนในเรื่องกฎหมาย ขอกําหนดและมาตรการตางๆ 
เพ่ือใชบังคับในการจัดการทรัพยากรประมงใหสามารถใชไดอยางยั่งยืน เพ่ือใหมีหลักเกณฑและแนวทางการใชประโยชน
พ้ืนท่ีรวมกันใหเกิดความเสมอภาคเทาเทียม และไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 

3) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม. ครม. โดยหนวยงานท่ีเก่ียวของควรดําเนินการอยางจริงจังและตอเน่ือง
ในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณ โดยการมีสวนรวมของประชาชน  
และชุมชนในทองท่ีหรือท่ีไดรับ หรืออาจจะไดรับผลกระทบจากเรื่องน้ี 

สรุปผลการพิจารณาของ กษ. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  จังหวัดปตตานี โดย กป. และหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีไดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีเสื่อมโทรมและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณ ดังน้ี 1) กป. ไดมี  
การผลิตและปลอยพันธุสัตวนํ้าเปนประจําทุกป เพ่ือเพ่ิมผลผลิตในแหลงนํ้า อันจะสงผลดานแหลงอาหารและอาชีพของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 2) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จ.ปตตานี ทําหนาท่ีอนุรักษ พัฒนา และฟนฟู  
การจัดการทรัพยากรในอาวและลุมนํ้าในพ้ืนท่ี 3) เครือขายอนุรักษอาวปตตานี รวมกันแกปญหาและฟนฟูทรัพยากร  
ในพ้ืนท่ีรอบอาวปตตานี รวมกับคนในชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการดูแลรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
ในอาวปตตานีเพ่ือการแกปญหาอยางจริงจัง ตลอดจนรวมมือและประสานกับหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ 

4) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม.  การพิจารณาอนุญาตใหทําประมงในผืนนํ้าอันเปนท่ีสาธารณะ
ประโยชนจะตองนําความเห็นท่ีไดจากการจัดรับฟงความคิดเห็นของชุมชนและผูท่ีไดรับหรืออาจจะไดรับผลกระทบ  
จากการอนุญาตมาเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงในการพิจารณาโดยตองดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด  
ไวอยางเครงครัดดวย 

สรุปผลการพิจารณาของ กษ. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  คณะกรรมการพิจารณาแกไขปญหา  
ความเดือดรอนในการประกอบอาชีพทําการประมง (พหุภาคี) ไดนําขอมูลจากการจัดเวทีประชาคมในพ้ืนท่ีรอบ  
อาวปตตานี 7 เวที มาเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงในการพิจารณา ดังน้ี 1) ประเด็นสําคัญการเลี้ยงหอยแครงในท่ี
สาธารณะประโยชนความคิดเห็นสวนใหญชาวบานไมตองการใหมีการเลี้ยงหอยแครงท้ังแบบรายบุคคลและแบบชุมชน
เพ่ือหลีกเลี่ยงปญหาความขัดแยงในพ้ืนท่ี ตองการใหมีการเลี้ยงโดยพ้ืนท่ีเปนของสวนรวมไมมีใครเปนเจาของสามารถ
เลี้ยงหอยแครงไดโดยการเก็บหอยดวยมือใชแรงงานชาวบาน ไมคราดหอยดวยเรือยนต ไมปกหลัก ไมแสดงอาณาเขต 
และใหอาวปตตานีเปนสมบัติของชุมชนท่ีผานมา 2) ผลกระทบหากมีการอนุญาตใหเลี้ยงหอยแครงในพ้ืนท่ีดังกลาวฯ 
สงผลใหนายทุนผูเพาะเลี้ยงจับจองพ้ืนท่ีซึ่งกอใหเกิดปญหาความขัดแยงการใชประโยชนในมท่ีสาธารณะประโยชน 
สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม ถึงแมวามีการปลอยพันธุหอยทดแทนและมีการบังคับใชกฎหมายเครงครัดแลวก็ตาม  
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3) คณะกรรมการประมงประจําจังหวัดปตตานีไดมีการประชุมเพ่ือประกาศกําหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า กรณี  
การเพาะเลี้ยงหอยทะเล และไดนําขอมูลจากการระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนจากการจัดเวที
ประชาคมในพ้ืนท่ีรอบอาวปตตานี 7 เวที มาเปนปจจัยในการพิจารณาและมีมติไมอนุญาตใหมีการเพาะเลี้ยงหอยทะเล  
ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 

5. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม.  ควรจัดเวทีเสวนาเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของชุมชนและผูท่ีไดรับหรือ
อาจจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินการใดๆ ตอทรัพยากรและพ้ืนท่ีชายฝงและริมทะเล โดยคํานึงถึงวิถีชีวิตของชุมชน
ทองถ่ินและภูมิปญญาชาวบานดวย  

สรุปผลการพิจารณาของ กษ. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  1) จังหวัดปตตานีไดจัดเวทีเสวนาเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็นของชุมชนและผูท่ีไดรับหรืออาจจะไดรับผลกระทบโดยไดจัดเวทีประชาคมในพ้ืนท่ีรอบอาวปตตานี 7 เวที 
จํานวน 963 ราย ในพ้ืนท่ี 2 อําเภอ คือ อําเภอเมืองปตตานี และอําเภอยะหริ่ง โดยการจัดใหมีการสานเสวนา/ประชุม
ระดมสมอง 2) ผูมีสวนไดเสียประกอบดวยองคกร ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาควิชาการ โดยไดมี  
การสัมภาษณสอบถามขอมูล ขอเท็จจริง แนวความคิด ทัศนคติ ความคาดหวัง รวมถึงสอบถามขอเสนอแนะ ซึ่งคํานึงถึง
วิถีชีวิตของชุมชนทองถ่ินและภูมิปญญาชาวบาน  

6. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของรอง นรม. (นายปลอดประสพ สุรัสวด)ี 
ในขณะน้ันวา การแกไขปญหากรณีความขัดแยงในการทําประมงในพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนควรมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการ โดยมี กษ. เปนหนวยงานหลัก รวมกับ ทส. มท. และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ ตั้งคณะกรรมการพิจารณา
แนวทางการใชพ้ืนที 

สรุปผลการพิจารณาของ กษ. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  1) พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
มาตรา 26 ไดบัญญัติใหทุกจังหวัดมีคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน
กรรมการ ผูแทน ทส. ผูแทนกรมเจาทา อัยการจังหวัด นายอําเภอในเขตทองท่ีท่ีมีการประมง นายกองคการบริหารสวน
จังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เปนกรรมการโดยตําแหนงและผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจํานวน  
ไมเกินสิบสามคนเปนกรรมการ และใหประมงจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีอํานาจหนาท่ี เชน รวบรวม
ขอเสนอแนะและเสนอแนวทางในการสงเสริมอาชีพการประมง การจัดการการบํารุงรักษา การอนุรักษ การฟนฟู และ  
การใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวนํ้า รวมท้ังพิจารณาและเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือแกไขปญหาการประมง 

มติ ครม. : รับทราบสรุปผลการพิจารณาและผลการดําเนินการเก่ียวกับกรณีปญหาความขัดแยงระหวางนายทุนผูเลี้ยง
หอยแครงกับกลุมชาวประมงพ้ืนบานอาวปตตานี ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเสนอ และแจงใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทราบดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 37/2561 วันอังคารท่ี 11 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

110961 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงนํ้าจืดในท่ีจับสัตวนํ้าท่ีเปนสาธารณสมบัติของ

แผนดิน พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงพ้ืนบาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1. รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงนํ้าจืดในท่ีจับสัตวนํ้าท่ีเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดิน พ.ศ. ....  

2. รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงพ้ืนบาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงนํ้าจืด
ในท่ีจับสัตวนํ้าท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดินและทําการประมงพ้ืนบาน โดยใชเครื่องมือทําการประมงท่ีตองใชวิธี  
ลงหลัก ปก ผูก ขึง รั้ง ถวง หรือวิธีการอ่ืนใดอันทําใหเครื่องมือน้ันอยูกับท่ีขณะทําการประมง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กษ. เสนอวา เน่ืองจากกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงนํ้าจืดในท่ีจับสัตวนํ้าท่ีเปน  

สาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงพ้ืนบาน  
พ.ศ. 2559 ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันไมไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตสําหรบ
เครื่องมือการประมงท่ีตองใชวิธีลงหลัก ปก ผูก ขึง รั้ง ถวง หรือวิธีอ่ืนใดอันทําใหเครื่องมือน้ันอยูกับท่ีขณะทําการประมง 
ทําใหไมสามารถควบคุมการบริหารจัดการการทําประมงดวยเครื่องมือดังกลาวได สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกลาว  
ท้ัง 2 ฉบับ เพ่ือกําหนดเพ่ิมเติมหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงดวย
เครื่องมือลงหลัก ปก ผูก ขึง รั้ง ถวง หรือวิธีการอ่ืนใดอันทําใหเครื่องมือน้ันอยูกับท่ีขณะทําการประมงได อันจะทําให  
การทําประมงดวยวิธีการดังกลาวมีการบริหารจัดการอยางเหมาะสมท้ังจํานวนเครื่องมือและพ้ืนท่ีท่ีใหติดตั้งทําการประมง 
ตลอดจนเพ่ือประโยชนการทําการประมงไดอยางยั่งยืน จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว รวม 2 ฉบับ  
มาเพ่ือดําเนินการ 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหสามารถอนุญาตและบริหารจัดการ การทําประมงดวย
เครื่องมือลงหลัก ปก ผูก ขึง รั้ง ถวง หรือวิธีอ่ืนใดอันทําใหเครื่องมือน้ันอยู
กับท่ีขณะทําการประมงได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม.  : อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงนํ้าจืดในท่ีจับสัตวนํ้า  
ท่ีเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงพ้ืนบาน 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวดําเนินการตอไปได และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปไดดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 37/2561 วันอังคารท่ี 11 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

110961 

 
เรื่อง : การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 

(นางสาวอมรรัตน เสริมวัฒนากุล) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นางสาวอมรรัตน เสริมวัฒนากุล  ขาราชการพลเรือนสามัญ  
ตําแหนง ผูเช่ียวชาญดานสัตวนํ้าและพรรณไมนํ้าสวยงาม (นักวิชาการประมงเช่ียวชาญ) กรมประมง ใหดํารงตําแหนง 
ผูเช่ียวชาญดานการจัดการประมง (นักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตวันท่ี 
29 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)  
ไดใหความเห็นชอบดวยแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอขอแตงตั้งขาราชการ ดังกลาว ซึ่ง ก.พ. ไดพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผล

งานของขาราชการดังกลาวแลวเห็นวา เปนคุณสมบัติและผลงานท่ีแสดงถึงความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญ
เหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งผูบังคับบัญชาจึงอาจดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามท่ีขอใหพิจารณาประเมินได 
โดยใหมีผลไมกอนวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเปนวันท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมินพรอมเอกสาร
ประกอบการขอประเมินครบถวนสมบูรณ 

มติ ครม.  : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักงาน
องคมนตรีนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งขาราชการดังกลาวใหดํารงตําแหนงตอไปแลว 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

- 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 37/2561 วันอังคารท่ี 11 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

110961 

 
เรื่อง : การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 8 ราย ดังน้ี 

1. นายสุรจิตต อินทรชิต  เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ดํารงตําแหนง  
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 

2. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
3. นายมีศักด์ิ ภักดีคง  ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวง 
4. นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง เลขาธิการสํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร 
5. นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดํารงตําแหนง เลขาธิการสํานักงาน

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
6. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  

ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
7. นางสาวจูอะดี พงศมณีรัตน ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง เลขาธิการ

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
8. นางสาวเบญจพร ชาครานนท  ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง  

อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 
ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 เปนตนไป เพ่ือทดแทนผูท่ีจะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน  
และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ไดใหความเห็นชอบดวยแลว 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

- 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 57 (2) บัญญัติใหการแตงตั้งขาราชการ  

พลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ตําแหนงรองหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวง หัวหนาสวน
ราชการระดับกรม หรือตําแหนงอ่ืนท่ี ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง ใหปลัดกระทรวงเสนอรัฐมนตรี
เจาสังกัดเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลวใหปลัดกระทรวงเปนผูสั่งบรรจุ 
และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง 

2. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 31 มี.ค. 2558 เห็นชอบตามท่ีนายกรัฐมนตรี เสนอวา เพ่ือใหแตงตั้งขาราชการ
ประเภทบริหารระดับสูงไดมีการพิจารณาในภาพรวมอันจะทําใหการแตงตั้งมีความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด  
ในการบริหารราชการแผนดินตามนโยบายของรัฐบาล จึงเห็นควรมอบใหรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) 
ดําเนินการรวบรวมการเสนอแตงตั้งขาราชการประเภทบริหารระดับสูงตอคณะรัฐมนตรีของทุกหนวยงาน  
เสนอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณากอนเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

มติ ครม.  : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักงาน
องคมนตรีนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอนใหขาราชการท้ัง 8 ราย ดังกลาวพนจากตําแหนงเดิม 
และใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมตอไปแลว 

 
  



11 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 37/2561 วันอังคารท่ี 11 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

110961 

 
เรื่อง : รางสัญญาประธานในการจางธนาคารโลกเปนท่ีปรึกษาแบบมีคาใชจาย 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบรางสัญญาประธานในการจางธนาคารโลกเปนท่ีปรึกษาแบบมีคาใชจาย ท้ังน้ี หากมีความ
จําเปนตองปรับปรุงถอยคําท่ีมิใชสาระสําคัญในรางสัญญาประธานดังกลาว ขอใหผูลงนามสามารถใชดุลยพินิจ  
ในเรื่องน้ัน ๆ ได โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 

2. มอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนผูลงนามในรางสัญญาประธานในการจางธนาคารโลก
เปนท่ีปรึกษาแบบมีคาใชจาย เพ่ือใชเปนสัญญาประธานในการจางธนาคารโลกเปนท่ีปรึกษาแบบมีคาใชจาย 
ของทุกหนวยงานรัฐตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
รางสัญญาประธานในการจางธนาคารโลกเปนท่ีปรึกษาแบบมีคาใชจาย เขาขายท่ีจะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีพ.ศ. 2548 มาตรา 4 (7) เรื่องท่ีเก่ียวกับ
ความสัมพันธระหวางประเทศหรือท่ีเก่ียวกับองคการระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย ท้ังน้ีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ไดเห็นชอบใหนําเรื่องน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีดวยแลว เพ่ือลดความซับซอนของกระบวนการจาง
ธนาคารโลกเปนท่ีปรึกษา ธนาคารโลกจึงไดเสนอรางสัญญาประธานเพ่ือกําหนดแนวทางความรวมมือ ขอกําหนดและ
เง่ือนไขท่ีตองปฏิบัติตามของหนวยงานรัฐและธนาคารโลก ซึ่งมีสาระสําคัญของรางสัญญาประธานฯ ประกอบดวย  
3 สวนหลัก ไดแก สัญญาประธานฯ เอกสารแนบทายสัญญาท่ี 1 และเอกสารแนบทายสัญญาท่ี 2 โดยการจัดทํา  
รางสัญญาประธานฯ ดังกลาว เปนการรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับธนาคารโลกซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศ  
โดยรางสัญญาประธานฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดแนวทางความรวมมือ ขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีตองปฏิบัติตามของ
หนวยงานรัฐและธนาคารโลกในการปฏิบัติตามสัญญาจางธนาคารโลกเปนท่ีปรึกษา และภายหลังจากท่ีรางสัญญา
ประธานฯ มีผลบังคับใชแลว จะสงผลใหกระบวนการจางธนาคารโลกเปนท่ีปรึกษาของหนวยงานรัฐเกิดความรวดเร็ว  
ลดระยะเวลาในการเจรจาขอสัญญาและเกิดผลประโยชนสูงสุด 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือกําหนดแนวทาง ความรวมมือ ขอกําหนด และเง่ือนไข  
ท่ีตองปฏิบัติตามของหนวยงานรัฐและธนาคารโลกในการปฏิบัติ  
ตามสัญญาจางธนาคารโลดเปนท่ีปรึกษาและภายหลังจากท่ีรางสัญญา
ประธานฯ มีผลบังคับใชแลว จะสงผลใหกระบวนการจางธนาคารโลก  
เปนท่ีปรึกษาของหนวยงานรัฐเกิดความรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเจรจา
ขอสัญญา และเกิดประโยชนสูงสุด 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นดวยกับหลักการของ รางสัญญาประธานในการจางธนาคารโลก

เปนท่ีปรึกษาแบบมีคาใชจายตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เน่ืองจากตามรางสัญญาประธาน ระหวางราชอาณาจักรไทย 
(ผูรับบริการ) และธนาคารระหวางประเทศเพ่ือการบูรณะและวิวัฒนาการ (ธนาคาร) ในฐานะผูใหคําปรึกษา  
เปนการรวมมือระหวางหนวยงานรัฐกับธนาคารโลกซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศ โดยรางสัญญาประธานฯ  
มีวัตถุประสงคเพ่ือกําหนดแนวทางความรวมมือ ขอกําหนดและเง่ือนไขท่ีตองปฏิบัติตามของหนวยงานรัฐและธนาคารโลก
ในการปฏิบัติตามสัญญาจางธนาคารโลกเปนท่ีปรึกษาและภายหลังจากท่ีรางสัญญาประธานฯ มีผลบังคับใชแลว  
จะสงผลใหกระบวนการจางธนาคารโลกเปนท่ีปรึกษาของหนวยงานรัฐเกิดความรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเจรจา  
ขอสัญญาและเกิดผลประโยชนสูงสุด ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับท่ี กระทรวงการคลัง แจงวา ไดหารือกับหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของ ไดแก ธนาคารโลก สํานักงานอัยการสูงสุด และหนวยงานท่ีเคยจางธนาคารโลกเปนท่ีปรึกษาซึ่งไดดําเนินการ
แกไขปรับปรุงรางสัญญาประธานฯ ดังกลาว และไดรับการยอมรับจากทุกฝายแลว 

มติ ครม.  : เห็นชอบท้ัง 2 ขอ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวง  
การตางประเทศ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานอัยการสูงสุด ไปพิจารณาดําเนินการ
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางสัญญาประธานในการจางธนาคารโลกเปนท่ีปรึกษา
แบบมีคาใชจายในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการคลัง
ดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือ
สัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 37/2561 วันอังคารท่ี 11 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

110961 

 

เรื่อง : ขออนุมัติโครงการเฉลิมพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา 
 
สารัตถะ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ (รจภ.) เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการโครงการเฉลิมพระเกียรติ  
เจาฟาจุฬาภรณ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา ภายในกรอบวงเงิน 10,232.731 ลานบาท ตั้งแตปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 - 2574 ดังน้ี 

 1. โครงการศูนยการเรียนรูและวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจาฟาจุฬาภรณ (ปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2567) งบประมาณ 5,300.2738 ลานบาท 

 2. โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพ่ือพัฒนา 
ผูมีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรการแพทยและบุคลากรทางการแพทยดานภัยพิบัติ (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2574) 
งบประมาณ 3,586.7000 ลานบาท 

 3. โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพ่ือพัฒนา 
ผูมีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2571) งบประมาณ 810.0900 ลานบาท 

 4. โครงการศูนยแพทยภัยพิบัติและฉุกเฉินเจาฟาจุฬาภรณ (ระยะท่ี 1) (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566) 
งบประมาณ 535.6672 ลานบาท 

รวม งบประมาณ 10,232.7310 ลานบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รจภ. ไดดําเนินโครงการกอสรางโรงพยาบาลจุฬาภรณขนาด 400 เตียง สวนขยายเพ่ิมเติมการใหบริการ  

ทางการแพทย ระยะท่ี 1 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 90 ป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งการ
ดําเนินงานโครงการประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก 1) กอสรางอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณขนาด 400 เตียง 2) จัดตั้ง
วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ โดยมีวัตถุประสงค 4 ประการ ไดแก (1) ขยายการใหบริการ
รักษาพยาบาลแกประชาชนอยางมีคุณภาพมาตรฐาน (2) ผลิตแพทย พยาบาลและบุคลากรดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  
ในสาขาวิชาชีพตางๆ ท่ีประเทศขาดแคลน (3) ศึกษาวิจัย พัฒนาและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทย/

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ (รจภ.)/กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเตรียมความพรอมดานสถานท่ีและบุคลากร  สําหรับ 
การเรียนการสอนและการวิจัย รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพการใหบริการ  
และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและจําเปนตอการพัฒนาประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การสาธารณสุข (4) ใหการศึกษาและฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรการแพทย/สุขภาพใหเปนผูเช่ียวชาญ 
ในสาขาวิชาชีพตางๆ 

2. พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ พ.ศ. 2559 มาตรา 6 บัญญัติให รจภ. เปนสถาบันการวิจัยและ
วิชาการช้ันสูง และจัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม การแพทยและ  
การสาธารณสุข ตลอดจนใหความชวยเหลือแกผูท่ีประสบภัยพิบัติ ประกอบกับในป พ.ศ. 2560 อันเปนปมหามงคลยิ่ง
ของพสกนิกรชาวไทยและราชวิทยาลัยจุฬาภรณท่ีศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 
อัครราชกุมารี องคนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณและองคประธานผูกอตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณทรงเจริญพระชนมายุ 
ครบ 60 พรรษา เมื่อวันท่ี 4 ก.ค. 2560 ดังน้ัน รภจ. จึงเสนอโครงการเฉลิมพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณเน่ืองในโอกาส
พระชนมายุ 60 พรรษา 

3. โครงการเฉลิมพระเกียรติเจาจุฬาภรณเน่ืองในโอกาสพระชนมายุ 60 พรรษา มีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียมความพรอม
และพัฒนาอาจารยและบุคลากรของ รจภ. ใหมีปริมาณท่ีเพียงพอและมีศักยภาพ/สมรรถนะท่ีเหมาะสมตอการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาการทํางานวิจัย และการใหบริการวิชาการและวิชาชีพทางการแพทย
รวมถึงเตรียมความพรอมดานอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ/เครื่องมือใหปริมาณท่ีเพียงพอและมีคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับ
ใชในการจัดการศึกษา การทํางานวิจัย และการใหบริการวิชาการในกรอบวงเงินงบประมาณ 10 ,232.731 ลานบาท 
ประกอบดวย 4 โครงการยอย ดังน้ี 

3.1 โครงการศูนยการเรียนรูและวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจาฟาจุฬาภรณ เปนโครงการ
กอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 ช้ัน พรอมงานระบบและครุภัณฑประกอบอาคาร และกอสรางโรงพยาบาลจุฬาภรณ 
ขนาด 400 เตียง ซึ่งเปนสวนขยายเพ่ิมเติมการใหบริการทางการแพทย และการจัดการเรียนการสอนระดับ ปรีคลินิก 
ของนักศึกษาแพทย พยาบาล วิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพ และบุคลากรทางการแพทย ระยะท่ี 2 (พ.ศ.  

2562 – 2567) งบประมาณรวม 5,300,273,800 บาท ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 6 ป 
3.2 โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา  

เพ่ือพัฒนาผูมีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรการแพทยและบุคลากรทางการแพทยดานภัยพิบัติ รวมท้ังสิ้น 8,560 ทุน 
ประกอบดวย โครงการใหทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพแกผูมีอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ  
ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและจําเปนตอการพัฒนาประเทศและบุคลากรทางการแพทยดานภัยพิบัติ จํานวน 8,375 ทุน 
และโครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพใหแกอาจารยของวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ  
จํานวน 185 ทุน งบประมาณ รวม 3,586,700,000 บาท ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 13 ป (ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 – 2574) 
3.3 โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา  

เพ่ือพัฒนาผูมีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังสิ้น 470 ทุน ประกอบดวย โครงการใหทุนการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพใหแกผูมีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนและ



15 
 

จําเปนตอการพัฒนาประเทศ ระดับปริญญาโท จํานวน 320 ทุน และปริญญาเอก จํานวน 110 ทุน และโครงการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพใหแกอาจารยของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณระดับปริญญาเอก จํานวน 10 ทุน และ
ทุนอุดหนุนสงเสริมการทํางานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหลังปริญญาเอก ณ ตางประเทศ จํานวน 30 ทุน

งบประมาณรวม 810,090,000  บาท ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 10 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2571) 
3.4 โครงการศูนยแพทยภัยพิบัติและฉุกเฉินเจาฟาจุฬาภรณ ประกอบดวย โครงการจัดตั้งสวนงาน

ภายในวิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทยเจาฟาจุฬาภรณ เพ่ือจัดการศึกษา วิจัย และใหบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ  
ดานการแพทยภัยพิบัติและฉุกเฉิน และโครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพใหแกประเทศในการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินตางๆ งบประมาณ รวม 535,667,200 บาท ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 5 ป 

(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) 

มติ ครม.  : รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมช้ีแจงเพ่ิมเติมวา โครงการศูนยการเรียนรู  
และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เจาฟาจุฬาภรณ [โครงการกอสรางโรงพยาบาลจุฬาภรณ ขนาด 400 เตียง  
สวนขยายเพ่ิมเติมการใหบริการทางการแพทยและการจัดการเรียนการสอนระดับปรีคลีนิกของนักศึกษาแพทย  
พยาบาลวิทยาศาสตรการแพทย วิทยาศาสตรสุขภาพและ บุคลากรทางการแพทยอ่ืนๆ ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2567)]  
ท่ีเสนอในครั้งน้ี ไมปรากฏวามีการกอสรางอาคารโรงพยาบาลเพ่ิมเติมหรือมีจํานวนเตียงผูปวยไวคางคืนท่ีเพ่ิมข้ึนจาก
โครงการโรงพยาบาลจุฬาภรณ ขนาด 400 เตียง สวนขยายเพ่ิมเติมการใหบริการทางการแพทย ระยะท่ี 1 จึงไมเขาขาย
ท่ีตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแตประการใด  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลว ลงมติวา 

1. รับทราบตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมช้ีแจงเพ่ิมเติม 
2. เห็นชอบในหลักการโครงการเฉลิมพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ  

60 พรรษา สําหรับคาใชจายในการดําเนินโครงการดังกลาวใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
3. ใหราชวิทยาลัยจุฬาภรณสงขอมูลเก่ียวกับการเตรียมกําลังคนดานการวิจัยและวิชาการของราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ รวมถึงโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจาฟาจุฬาภรณ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา  
เพ่ือพัฒนาผูมีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรการแพทย และบุคลากรทางการแพทยดานภัยพิบัติ และโครงการทุนเฉลิม  
พระเกียรติเจาฟาจุฬาภร เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพ่ือพัฒนาผูมีอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยี ใหคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐเพ่ือประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การปฏิรูปกําลังคนและภารกิจบริการดานสาธารณสุขในภาพรวมท้ังระบบ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
28 พฤษภาคม 2561 [เรื่อง การเพ่ิมอัตราขาราชการตั้งใหมของสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 
(ตําแหนงนายแพทย ทันตแพทย และเภสัชกร)] 
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4. ใหราชวิทยาลัยจุฬาภรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวมท้ังขอสังเกตของ ก.พ.  
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนทีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 37/2561 วันอังคารท่ี 11 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

110961 

 
เรื่อง : การทบทวนโครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2561/62 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาทบทวนมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาขาว ปการผลิต 2561/62 โครงการสินเช่ือ
ชะลอการขายขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2561/62 ดังน้ี 

1. กรณีเกษตรกรฝากเก็บขาวไวท่ีสหกรณหรือสถาบันเกษตรกร ใหปรับปรุงใหคาเก็บรักษาขาวเปลือกตันละ 
1,500 บาท จากมติคณะรัฐมนตรี (24 กรกาคม 2561) เดิมใหสหกรณตันละ 1,000 บาท และเกษตรกรไดรับตันละ 
500 บาท ปรับเปน “ใหเกษตรกรไดรับตันละ 1,000 บาท และสหกรณไดรับตันละ 500 บาท” 

2. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  ตองเก็บรักษาขาวเปลือกหลักประกันไวในยุงฉางหรือสถานท่ีเก็บของ
ตนเองเทาน้ัน 

3. ปรับปรุงวิธีการเก็บรักษาขาวเปลือกของสถาบันเกษตรกร ตองเก็บรักษาขาวเปลือกโดยบรรจุขาวเปลือก
ในกระสอบปานหรือถุง Big bag และวางเรียงในยุงฉางหรือสถานท่ีเก็บเพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ หรือเก็บขาวในยุงฉาง
ท่ียกพ้ืนสูง หรือไซโล (SILO) ยกเวนกรณีเทกองจะตองมีระบบการระบายอากาศ เพ่ือการรักษาคุณภาพขาวเปลือกไมให
เสื่อมสภาพ ตลอดระยะเวลาโครงการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 อนุมัติโครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาป ปการผลิต 

2561/62 ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย และธนาคาร  
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรม  
การพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป โดยมีรายละเอียดโครงการ
เก่ียวกับการเก็บรักษาขาวเปลือกตามโครงการฯ ดังน้ี 

1. คาฝากเก็บและรักษาคุณภาพขาว ใหคาเก็บรักษาตันละ 1,500 บาท โดยกรณีสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวม
โครงการจะตองจัดสรรคาฝากเก็บฯ ไมนอยกวาตันละ 500 บาท จายเพ่ิมใหแกสมาชิกฯ ผูขายขาวทุกราย โดยการเฉลี่ยคืน
ภายใน 7 วัน หลังจากสถาบันเกษตรกรไดรับคาฝากเก็บฯ รอบแรก 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (กข.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประเมินสถานการณปจจุบัน มาตรการท่ีจะดําเนินการ  
และวิเคราะหความเสี่ยงรวมกัน และสถาบันเกษตรกรเชายุงฉางหรือ
สถานท่ีเก็บขาวเปลือกท่ีไมใชของตนเอง มีความเสี่ยงเรื่องการกํากับดูแล
รักษาขาวท้ังปริมาณและคุณภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. อนุญาตใหเชาสถานท่ีเก็บไดไมเกิน 10,000 ตัน จากสถาบันเกษตรกร องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือเอกชน  
ท่ีมีความพรอม 

3. การเก็บรักษาขาวเปลือกของสถาบันเกษตรกร ยุงฉางท่ีใชเก็บรักษาขาวเปลือกมีลักษณะยกพ้ืนสูง และมีลักษณะเทกอง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและรับทราบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงพาณิชยไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 37/2561 วันอังคารท่ี 11 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

110961 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดยาว จังหวัดนครสวรรค พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ  : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงใหใชบังคับผัง เมืองรวมชุมชนลาดยาว  
จังหวัดนครสวรรค พ.ศ. .... ท่ีคณะกรรมการผังเมืองไดใหความเห็นชอบแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
มท. เสนอวา กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 

ในทองท่ีตําบลหนองนมวัว ตําบลสระแกว ตําบลลาดยาว และตําบลสรอยละคร อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค  
ตามข้ันตอนท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดไวเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งคณะกรรมการผังเมือง  
ไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 14 – 15 กรกฎาคม 2559 และไดจัดใหมีการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
ในทองท่ีดังกลาว และติดประกาศใหผูมีสวนไดเสียไดตรวจดูและยื่นคํารองเปนเวลา 90 วัน เมื่อครบกําหนดปดประกาศ
ปรากฏวามีผูยื่นคํารองจํานวน 2 ฉบับ 2 ราย 1 เรื่อง โดยเปนคํารองดานการใชประโยชนท่ีดินและ คณะกรรมการผังเมือง 
มีมติเมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 ใหยกคํารอง จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดยาว 

จังหวัดนครสวรรค พ.ศ. .... เน่ืองจากมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมืองและบริเวณ
ท่ีเก่ียวของหรือชนบทในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและขนสง การสาธารณูปโภคและการบริการ
สาธารณะและสภาพแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต ท้ังน้ี ขอใหผูท่ีเก่ียวของ  
ใหความสําคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองใหสอดคลองกับเจตนารมณของกฎกระทรวงดังกลาว และเปนประโยชน  
ตอสวนรวมมากท่ีสุด โดยคํานึงถึงปริมาณนํ้าตนทุนและปริมาณการใชนํ้า รวมท้ังการควบคุมการกอสรางตางๆ  
เพ่ือมิใหเปนอุปสรรคกับการระบายนํ้าในพ้ืนท่ีดวย 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและการดํารงรักษาเมือง  
และบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบทในดานการใชประโยชนในทรัพยสิน  
การคมนาคมและขนสง การสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะ  
และสภาพแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดยาว จังหวัดนครสวรรค พ.ศ. ....  ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 37/2561 วันอังคารท่ี 11 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

110961 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดินปาแมแจม และปาขุนแมลาย ในทองท่ีตําบลปางหินฝน ตําบลชางเคิ่ง 

ตําบลบานทับ ตําบลทาผา  ตําบลกองแขก อําเภอแมแจม และตําบลบอหลวง ตําบลบอสลี อําเภอฮอด  
จังหวัดเชียงใหม ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแหงชาติแมโถ) 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดินปาแมแจม และปาขุนแมลาย 
ในทองท่ีตําบลปางหินฝน ตําบลชางเคิ่ง ตําบลบานทับ ตําบลทาผา  ตําบลกองแขก อําเภอแมแจม และตําบลบอหลวง 
ตําบลบอสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแหงชาติแมโถ) ซึ่งคณะกรรมการ
อุทยานแหงชาติมีมติเห็นชอบดวยแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ทส. เสนอวา คณะกรรมการอุทยานแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2536 เมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2536 

ไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหกําหนดบริเวณท่ีดินปาสงวนแหงชาติปาแมแจม ปาสงวนแหงชาติปาขุนแมลาย ในทองท่ี
จังหวัดเชียงใหม และบริเวณใกลเคียงท่ีมีความเหมาะสม  ใหเปนอุทยานแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ 
พ.ศ. 2504 

2. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดแตงตั้งคณะทํางานติดตามเรงรัดการดําเนินการประกาศพ้ืนท่ี  
เปนอุทยานแหงชาติ ซึ่งคณะทํางานฯ ไดประชุมรวมกับหัวหนาอุทยานแหงชาติแมโถและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  
เพ่ือตรวจสอบแนวเขตอุทยานแหงชาติและจํานวนเน้ือท่ีในความคุมครองดูแลรักษาพ้ืนท่ีจริงท่ีจะประกาศเปนอุทยาน
แหงชาติแมโถ โดยใชแผนท่ีภาพถายทางอากาศออรโธสี ป 2545 แผนท่ีภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหารและภาพถาย
ดาวเทียมจาก Google Earth โดยปรับแกแนวเขตอุทยานแหงชาติใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ เชน ลําหวย  
แนวถนน แนวขอบปา และกันพ้ืนท่ีท่ีมีรองรอยการทํากิน ท่ีอยูอาศัย และพ้ืนท่ีท่ีมีรองรอยการใชประโยชนท่ีปรากฏ  
บนแผนท่ีภาพถายทางอากาศออรโธสี ป พ.ศ. 2545 และพ้ืนท่ีท่ีทับซอนกับเขตปฏิรูปท่ีดินออกจากเขตอุทยานแหงชาติ 
ไดเน้ือท่ีประมาณ 438.8496 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 274,281 ไร โดยราษฎรในพ้ืนท่ียอมรับแนวเขตอุทยาน
แหงชาติแมโถและใหเรงรัดประกาศพ้ืนท่ีเปนอุทยานแหงชาติ เน่ืองจากตองการใหมีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนแกการศึกษา ความรื่นรมยของประชาชน  
และเพ่ือสงวนไวใหคงอยูสภาพธรรมชาติเดิม มิใหถูกทําลายหรือ
เปลี่ยนแปลงไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพ่ือปองกันไมใหมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมเติม ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เห็นวา มีพ้ืนท่ีบางสวนทับซอนเขต
ปฏิรูปท่ีดินตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลบานจันทร ตําบลแมนาจร ตําบลแมศึก ตําบลชางเคิ่ง 
ตําบลปางหินฝน ตําบลทาผา ตําบลบานทับ อําเภอแมแจม และตําบลบอหลง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ใหเปนเขต
ปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2537 

3. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดประชุมหารือรวมกับสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
กษ. เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2561 เพ่ือพิจารณากรณีพ้ืนท่ีเขตอุทยานแหงชาติแมโถทับซอนเขตปฏิรูปท่ีดินตามขอ 2. 
ผลปรากฏวา แนวเขตอุทยานแหงชาติแมโถทับซอนกับเขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงใหม รวมเน้ือท่ีประมาณ 3.48 ไร  
เน่ืองจากการจําลองแผนท่ีเขตปฏิรูปท่ีดินใชแผนท่ีภูมิประเทศมาตราสวน 1  : 50,000 แตการกําหนดเขตอุทยาน
แหงชาติแมโถน้ัน จัดทําอยูในรูปแบบไฟลดิจิทัล (Shape file) สงผลใหเกิดความคาดเคลื่อนในสวนของพ้ืนท่ีแนวเขต
บริเวณรอยตอ จึงไดรวมกันปรับแก Shape file ของแนวเขตอุทยานแหงชาติแมโถในสวนท่ีทับซอนกับแนวเขต
ปฏิรูปท่ีดิน เน้ือท่ีประมาณ 3.48 ไร ออก คงเหลือเน้ือท่ีอุทยานแหงชาติแมโถหลังจากปรับแกแลว ประมาณ 
274,277 ไร ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบดวยการปรับแกแนวเขตอุทยานแหงชาติแมโถในสวนท่ีทับซอนกับแนวเขต
ปฏิรูปท่ีดินดังกลาว  และใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชดําเนินการตามข้ันตอนการประกาศจัดตั้งอุทยาน
แหงชาติตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว เห็นวากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีการปรับแก

แนวเขตอุทยานแหงชาติ ใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและกันพ้ืนท่ีท่ีมีรองรอยการทํากินท่ีอยูอาศัย รวมถึงพ้ืนท่ี  
ทับซอนกับเขตปฏิรูปท่ีดินออกจากเขตอุทยานแหงชาติเปนท่ีเรียบรอยแลว จึงเห็นดวยในหลักการของรางพระราช
กฤษฎีกาดังกลาว เน่ืองจากมีวัตถุประสงคเพ่ือคุมครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญและมีคา เชน พันธุไม ของปา 
สัตวปา ตลอดจนวิวทิวทัศนท่ีสวยงามบริเวณท่ีดินปาแมแจม และปาขุนแมลาย ในทองท่ีจังหวัดเชียงใหม ซึ่งมีเน้ือท่ี
ประมาณ 438.8432 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 274,277 ไร เพ่ือสงวนไวใหคงอยูสภาพธรรมชาติเดิม มิใหถูก
ทําลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือประโยชนแกการศึกษา ความรื่นรมยของประชาชนและเพ่ืออํานวยประโยชนแกรัฐ  
และประชาชน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดบริเวณท่ีดินปาแมแจม และปาขุนแมลาย ในทองท่ีตําบลปางหินฝน 
ตําบลชางเคิ่ง ตําบลบานทับ ตําบลทาผา  ตําบลกองแขก อําเภอแมแจม และตําบลบอหลวง ตําบลบอสลี อําเภอฮอด 
จังหวัดเชียงใหม ใหเปนอุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแหงชาติแมโถ)  ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 37/2561 วันอังคารท่ี 11 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

110961 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบานสวนและตําบลหนองขางคอก 

อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ  : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
ในทองท่ีตําบลบานสวนและตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระสําคัญ  
เปนการกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงชนบท ตามโครงการกอสรางทางตางระดับ  
ขามทางหลวงแผนดินหมายเลข 361 และทางรถไฟสายตะวันออก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กรมทางหลวงชนบท ไดดําเนินการสํารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการกอสรางทางตางระดับ  

ขามทางหลวงแผนดินหมายเลข 361 และทางรถไฟสายตะวันออก  เน่ืองจากเทศบาลเมืองบานสวน  
ไดขอความอนุเคราะหใหดําเนินการกอสรางทางตางระดับขามทางหลวงหมายเลข 361 เพ่ือใหเปนเสนทางท่ีประชาชน
ในทองท่ีตําบลบานสวนและตําบลหนองขางคอกสามารถใชเดินทางเขาสูเขตเทศบาลเมืองบานสวนหรือตัวเมืองชลบุรี  
ไดโดยตรง ไมตองไปกลับรถใตสะพานบนสายทางหลวงแผนดินหมายเลข 361 ซึ่งหางไกลจากบริเวณชุมชน ประกอบกับ
เสนทางดังกลาวมีผูขับข่ีมักจะใชความเร็วสูง ทําใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ดังน้ัน การกอสรางโครงการดังกลาว  
จะเปนการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี ลดอุบัติเหตุ รวมถึงลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินได 

2. กรมทางหลวงชนบทไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ
กอสรางถนนสายดังกลาว ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา การขอตราพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีเปนไปเพ่ือใหมีกฎหมาย

รองรับใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทําการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ี
จะตองเวนคืนท่ีแนนอนในท่ีดินของเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากกระทรวงคมนาคมมีความ
จําเปนตองสรางทางหลวงชนบท ตามโครงการกอสรางตางระดับขามทางหลวงแผนดินหมายเลข 361 และทางรถไฟสาย

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คค./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจร  
และการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตะวันออก ในทองท่ีตําบลบานสวน และตําบลหนองขางคอก อําเภอชลบุรี จังหวดชลบุรี เพ่ืออํานวยความสะดวกและ
ความรวดเร็วแกการจราจร และการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค ประกอบกับพ้ืนท่ีท่ีขอเวนคืนไมมีผลกระทบตอ
การดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงเห็นดวยกับหลักการรางพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว  
โดยขอใหกระทรวงคมนาคมใหความสําคัญกับการพิจารณาผลกระทบดานการระบายนํ้าภายหลังจากการกอสรางดวย 
เพ่ือมิใหเกิดปญหาเรื่องการระบายนํ้าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบานสวนและ
ตําบลหนองขางคอก อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 37/2561 วันอังคารท่ี 11 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

110961 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลเนินข้ีเหล็ก ตําบลบานไร ตําบลสระแกว 

และตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ  : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
ในทองท่ีตําบลเนินข้ีเหล็ก ตําบลบานไร ตําบลสระแกว และตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค พ.ศ. ....   
ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวงชนบท นว. 1001 และสรางถนน  
วงแหวนสายเลี่ยงเมืองอําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กรมทางหลวงชนบท ไดดําเนินการสํารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการขยายทางหลวงชนบท  

นว.1001 และสรางถนนวงแหวน สายเลี่ยงเมือง อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค เน่ืองจากปจจุบันถนนสายหลัก  
ท่ีใชในการเดินทางและขนสงสินคาจากภาคเหนือสูภาคกลางมีปริมาณการจราจรท่ีหนาแนน โดยเฉพาะในชวงเทศกาล 
รวมถึงเสนทางในสวนของทางหลวงชนบท นว.1001 ท่ีเปนถนนโครงขายสายรองท่ีใชเช่ือมตอผานทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3013 โดยใชทางหลวงแผนดิน หมายเลข 3221 (ถนนสายทัพทัน – อุทัยธานี) ผานอําเภอเมืองอุทัยธานี 
และใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 333 (ถนนสายอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี – ทานํ้าออย จังหวัดอุทัยธานี) ไปทางแยก
ตางระดับทานํ้าออย เพ่ือออกถนนพหลโยธินหรือไปจังหวัดสุพรรณบุรีได ซึ่งทางหลวงชนบท นว.1001 มีเพียง 2 ชอง
จราจร ทําใหมีปริมาณการจราจรคอนขางหนาแนน จึงจําเปนตองปรับปรุงและขยายผิวจราจรบนทางหลวงชนบท  
นว.1001 พรอมกอสรางถนนวงแหวนสายเลี่ยงเมืองอําเภอลาดยาว เพ่ือลดการแออัดของการจราจรบริเวณ  
อําเภอลาดยาว แกไขปญหารถขนสงสินคาท่ีตองสัญจรผานเมือง เพ่ิมความปลอดภัยใหกับประชาชนท่ีสัญจรในชุมชน
เมือง รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพโครงขายระบบ Logistic อยางเปนระบบและสมบูรณรองรับการเจริญเติบโตของเมือง  
ในอนาคต 

2 กรมทางหลวงชนบทไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการ
กอสรางถนนสายดังกลาว ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แลว 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คค./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจร  
และการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นดวยกับหลักการรางพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี ตามท่ีกระทรวง

คมนาคมเสนอ เน่ืองจากการขอตราพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีเปนไปเพ่ือใหมีกฎหมายรองรับใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับ
ไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทําการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน 
เน่ืองจากกระทรวงคมนาคมมีความจําเปนตองสรางทางหลวงชนบท นว.1001 และสรางถนนวงแหวน สายเลี่ยงเมือง 
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ในทองท่ีตําบลเนินข้ีเหล็ก ตําบลบานไร ตําบลสระแกว และตําบลลาดยาว  
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจรและการขนสงอันเปนกิจการ
สาธารณูปโภค ประกอบกับพ้ืนท่ีท่ีขอเวนคืนไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยขอใหกระทรวงคมนาคมใหความสําคัญกับการพิจารณาผลกระทบดานการระบายนํ้า
ภายหลังการกอสรางดวย เพ่ือมิใหเกิดปญหาเรื่องการระบายนํ้าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลเนินข้ีเหล็ก 
ตําบลบานไร ตําบลสระแกว และตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 37/2561 วันอังคารท่ี 11 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

110961 

 

เรื่อง : ผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีในระหวางการประชุมสุดยอดผูนํายุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
อิรวดี - เจาพระยา - แมโขง (ACMECS Summit) ครั้งท่ี 8 ณ กรุงเทพมหานคร 

 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีในระหวางการประชุมสุดยอดผูนํายุทธศาสตร
ความรวมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจาพระยา - แมโขง ( ACMECS Summit) ครั้งท่ี 8 ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี  
15 มิ.ย. 2561 และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามผลการหารือฯ เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
การประชุม ACMECS Summit ครั้งท่ี 8 ณ กรุงเทพมหานคร นายกรัฐมนตรีไดหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรี

แหงราชอาณาจักรกัมพูชา นายกรัฐมนตรีแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และนายกรัฐมนตรี 
แหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เมื่อวันท่ี 15 มิ.ย. 2561 มีเรื่องท่ีเก่ียวของกับ กษ. ดังน้ี 

1. ผลการหารือกับสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโชฮุน เซน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ไดแก  
1) การคา กัมพูชาขอใหรวมกันดําเนินการใหบรรลุเปาหมายการคา ๑๕,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐภายในป 

๒๕๖๓ และเรงรัดการลงนามความตกลงวาดวยการขามแดนระหวางประเทศ และการบังคับใชความตกลงเพ่ือการเวน
การเก็บภาษีซอน และการปองกันการเลี่ยงรัษฎากรในสวนท่ีเก่ียวกับภาษีเก็บจากเงินไดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2) การรับซื้อสินคาเกษตร ไทยยินดีท่ีมีคณะทํางานหารือเรื่องการรับซื้อสินคาเกษตรจากกัมพูชา โดยขอให
กัมพูชาเก็บผลผลิตไวกอนแลวนํามาขายไทยในชวงท่ีไทยขาดแคลน ขณะท่ีกัมพูชาขอใหไทยพิจารณารับซื้อสินคาเกษตร
จากกัมพูชาใหมากข้ึน เพ่ือรักษาดุลการคาของท้ังสองฝาย 

2. ผลการหารือกับนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ไดแก 
1) การซื้อขายสินคาเกษตร ไทยยืนยันสงเสริมการซื้อขายสินคาเกษตรระหวางกัน โดยขอใหหารือมาตรการ

ท่ีจะเพ่ิมมูลคาการคาระหวางกันตอไป 
2) ความเช่ือมโยง ไทยย้ําท่ีจะชวยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของ สปป.ลาวจากกองทุน ACMECS และ 

ตามแผนแมบท ACMECS ขณะท่ีลาว ขอรับการสนับสนุนการกอสรางสะพานหลวงพระบาง-เชียงแมน และรับจะ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

จะชวยผลักดันความรวมมือท่ีเปนผลประโยชนรวมกัน 
โดยเฉพาะการเช่ือมโยงอยาง ไรรอยตอ ดานแรงงาน ความรวมมือ 
ดานการคาการลงทุนและความรวมมือดานการเกษตร ซึ่งจะชวย พัฒนา 
อนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง สรางงาน สรางรายได และลดความเหลื่อมล้ํา 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พิจารณาเรงรัดการเปดพ้ืนท่ีควบคุมรวมกัน (Common Control Area: CCA) ณ จุดผานแดนมุกดาหาร –สะหวันนะเขต 
ซึ่งไทยขอใหลาวพิจารณาไมยายพ้ืนท่ี CCA ลึกเขาไปในฝง สปป.ลาว เน่ืองจากเหตุผลดานความมั่นคงและความไมสะดวก
ของผูประกอบการ 

3. ผลการหารือกับนายเหวียน ซวน ฟุก นากยกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไดแก ความ เช่ือมโยง  
ท้ังสองฝายเห็นพองท่ีรวมกันพัฒนาความเช่ือมโยงอยางไรรอยตอตามยุทธศาสตรของ ACMECS รวมถึงเสนทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก (EWEC) 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา การหารือของนายกรัฐมนตรีกับผูนําประเทศสมาชิก ACMECS ท้ัง 3 ประเทศ  

จะชวยผลักดันความรวมมือท่ีเปนผลประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะการเช่ือมโยงอยางไรรอยตอ ดานแรงงาน ความรวมมือ
ดานการคาการลงทุน และความรวมมือดานการเกษตรซึ่งจะชวยพัฒนาอนุภูมิภาคแมนํ้าโขงสรางงาน สรางรายได  
และลดความเหลื่อมล้ํา ซึ่งชวยย้ําบทบาทนําของไทยในการประชุมสุดยอดผูนํา ACMECS โดย กษ. ยินดีใหความรวมมือ
ในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ ผานกลไกดานการเกษตรท่ีมีอยู เพ่ือผลักดันความรวมมือใหบังเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมตอไป จึงไมขัดของท่ี ครม. จะใหความเห็นชอบตอผลการหารือทวิภาคีดังกลาว หากหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถ
ปฏิบัติไดตามกฎ/ระเบียบท่ีมีอยู 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีในระหวางการประชุมสุดยอดผูนํายุทธศาสตรความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจาพระยา - แมโขง ( ACMECS Summit) ครั้งท่ี 8 ณ กรุงเทพมหานคร  และมอบหมาย  
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามผลการหารือฯ เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ 

2. ใหกระทรวงการตางประเทศรวมกับกระทรวงพาณิชย และกระทรวงอุตสาหกรรมเรงรัดติดตาม  
การดําเนินการของฝายเวียดนามในการแกไขปญหาการสงออกรถยนตของไทยไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
และใหดําเนินการตอไปโดยยึดหลักการของผลประโยชนตางตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน รวมท้ังใหพิจารณา แสวงหาตลาดอ่ืนๆ 
เพ่ือสงออกรถยนตของไทยเพ่ิมเติม 

3. ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงาน
สภาความมั่นคงแหงชาติเก่ียวกับการเปดจุดผานแดนถาวรไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 37/2561 วันอังคารท่ี 11 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

110961 

 

เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 247 สายทาง
เลี่ยงเมืองหนองคาย ตอนทางเลี่ยงเมืองหนองคายดานตะวันออก พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
เพ่ือสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 247 สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ตอนทางเลี่ยงเมืองหนองคายดานตะวันออก 
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 247  
สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ตอนทางเลี่ยงเมืองหลวงหนองคายดานตะวันออก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. เน่ืองจากจังหวัดหนองคายเปนประตูการคาสําคัญระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โดยมีสะพานขามแมนํ้าโขงแหงท่ี 1 เปนเสนทางเช่ือมโยงไปสูนครเวียงจันทร ประกอบกับปจจุบันมีการขยายตัว 
ดานเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ดวยการพัฒนากิจกรรม
ทางดานเศรษฐกิจ ท้ังภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว สงผลใหปริมาณการจราจร
ในบริเวณเมืองหนองคายเกิดการติดขัด การจราจรบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 บริเวณโครงการเฉลี่ยประมาณ 
27,979 คัน/วัน (AADT ป 2559) 

2. ดังน้ัน เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว กรมทางหลวงจึงไดจัดทําโครงการกอสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 247 
สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ตอนทางเลี่ยงเมืองหนองคายดานตะวันออก โดยไดศึกษาออกแบบเสนทางเลี่ยงเมือง
หนองคายดานตะวันออก เริ่มจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 บรรจบท่ีทางหลวงแผนดินหมายเลข 212 บริเวณ
กิโลเมตรท่ี 10+250 ซึ่งโครงขายรวมและกระจายการจราจรเพ่ือชวยหลีกเลี่ยงและชวยระบายการจราจรท่ีคับคั่งในตัว
เมืองหนองคาย รวมท้ังเช่ือมโยงการเดินทางระหวางจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ 

3. ทางหลวงแผนดินหมายเลข 247 สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ตอนทางเลี่ยงเมืองหนองคายดานตะวันออก 
จะเปนแนวทางหลวงตัดใหมผานทองท่ีตําบลหนองกอมเกาะ เทศบาลตําบลโพธ์ิชัยเทศบาลตําบลวัดธาตุ เทศบาลตําบล
หาดคํา และตําบลหินโงม อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีจุดเริ่มตนท่ี กม. 0+000.000 - กม. 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คค./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจรและ  
การขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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16+127.164 รวมระยะทางประมาณ 16.127164 กิโลเมตร มีทรัพยสินท่ีจะถูกแนวทางหลวงตัดผานประกอบดวย
ท่ีดินประมาณ 422 แปลง สิ่งปลูกสรางประมาณ 149 ราย และตนไมยืนตนประมาณ 235 ราย 

4. กรอบวงเงินหรือกรอบประมาณการในการดําเนินการตามโครงการฯ ประมาณ 4 ,736,728,000 บาท 
ประกอบดวย วงเงินกอสรางประมาณ 3,100,000,000 บาท และวงเงินในการดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินประมาณ 
1,636,728,000 บาท 

5. โครงการน้ี คค. ไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียกับการดําเนินการ
โครงการกอสรางถนนสายดังกลาว ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
พ.ศ. 2548 แลว และไดดําเนินการตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
โดยจัดทําขอมูลเก่ียวกับโครงการกอสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 247 ตามแบบฟอรมท่ี กค. กําหนดเพ่ือใหเปนไป
ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 27 มิ.ย. 2561 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค แผนการในการบริหารจัดการ 
ประมาณการรายจาย แหลงเงินท่ีใชตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชนท่ีไดรับ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแลวเห็นวา การขอตราพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีเปนไปเพ่ือใหมีกฎหมายรองรับใหเจาหนาท่ีหรือ  

ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทําการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน 
เน่ืองจาก คค. มีความจําเปนตองสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 247 สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ตอนทางเลี่ยงเมือง
หนองคายดานตะวันออก ในทองท่ีอําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็ว  
แกการจราจรและการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค ประกอบกับพ้ืนท่ีท่ีขอเวนคืนไมมีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ตามภารกิจของ กษ. แตอยางใด จึงเห็นดวยกับหลักการรางพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี โดยขอให คค. ใหความสําคัญ  
กับการพิจารณาผลกระทบดานการระบายนํ้าภายหลังจากการกอสรางดวย เพ่ือมิใหเกิดปญหาเรื่องการระบายนํ้าในพ้ืนท่ี
บริเวณดังกลาวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 247 สายทางเลี่ยงเมืองหนองคาย ตอนทางเลี่ยงเมืองหนองคายดานตะวันออก พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 


