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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 38/2561 วันอังคารท่ี 18 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180961 

 
เรื่อง : ขออนุมัตกิารเพ่ิมวงเงินกอหน้ีผูกพันและขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ รายการทํานบดินหัวงาน

และอาคารประกอบ โครงการอางเก็บนํ้าแมสะลวม อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติการเพ่ิมวงเงินกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ สําหรับรายการทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ 
โครงการอางเก็บนํ้าแมสะลวม อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม  จากเดิม 599,000,000 บาท เปน 
629,205,560.43 บาท 

2. อนุมัติใหขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ สําหรับรายการดังกลาวขางตน จากปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2560 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 2๒ ตุลาคม 255๖ อนุมัติการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ รายการทํานบดิน

หัวงานและอาคารประกอบ โครงการอางเก็บนํ้าแมสะลวม อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม วงเงินกอหน้ี
ผูกพัน ๕๙๙.๐ ลานบาท (รวมเงินสํารองเผื่อเหลือเผื่อขาด ๒๘.๕ ลานบาท) โดยใชงบประมาณป ๒๕๕๗ จํานวน ๘๕.๕ ลานบาท 
สวนท่ีเหลืออีก ๔๘๕.๑ ลานบาท ใหผูกพันงบประมาณในป ๒๕๕๘ –๒๕๖๐ 

2. กรมชลประทานจําเปนตองเพ่ิมวงเงินสําหรับรายการทํานบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอางเก็บนํ้า
แมสะลวม อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม รวมถึงขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพันจากงบประมาณ  
จากป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เปนป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ โดยเพ่ิมข้ึนจากวงเงินตามสัญญาเดิม 568 ,000,000 บาท เปนเงิน 
๖๒๙,๒๐๕,๕๖๐.๔๓ บาท เพ่ิมข้ึนท้ังสิ้น 61,205,560.43 บาท (๓๗,๓๓๐,๖๔๘.๒๕ + ๒๓,๘๗๔,๙๑๒.๑๘) คิดเปนรอยละ 
10.77 ซึ่งสรุปรายละเอียดไดดังน้ี 

๑)  กรมชลประทานพบปญหาและอุปสรรคระหวางกอสรางในงานอาคารระบายนํ้าลน ( Spillway)  
อาคารทอสงนํ้าเขาคลอง (CanalOutlet) และอาคารทอสงนํ้าลงนํ้าเดิม ( RiverOutlet) ซึ่งจําเปนตองแกไขแบบกอสราง
เพ่ือใหการกอสรางถูกตองตามหลักวิศวกรรมมากยิ่งข้ึนและเพ่ิมความมั่นคงแข็งแรงของโครงการใหสอดคลองกับสภาพภูมิ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหสามารถเบิกจายไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตอไป และแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



2 
 

ประเทศจริง ทําใหวงเงินคากอสรางท้ังสัญญาเพ่ิมข้ึนจากเดิม ๕๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนเงิน ๖๐๕,๓๓๐,๖๔๘.๒๕ บาท
เพ่ิมข้ึนเปนเงิน ๓๗,๓๓๐,๖๔๘.๒๕ บาท 

๒) ตอมาคณะกรรมการตรวจการจางไดคํานวณปริมาณงานตามสัญญาท่ีแกไข และปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริง 
พบวา มีความจําเปนตองจายใหแก ผูรับจางตามปริมาณงานท่ีทําจริงซึ่งเปนไปตามเง่ือนไขสัญญา  ขอ ๔ 
(คาจางและการจายเงิน) เปนเงิน ๒๓,๘๗๔,๙๑๒.๑๘ บาท 

3. สํานักงบประมาณไดเห็นชอบใหกรมชลประทานเพ่ิมวงเงินในสัญญาจางเหมากอสราง รายการดังกลาวขางตน
จากวงเงินตามสัญญา ๕๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปนวงเงิน ๖๒๙,๒๐๕,๕๖๐.๔๓ บาท และ ขยายระยะเวลากอหน้ีผูกพัน
ขามปงบประมาณ จากป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เปนป ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ แตเน่ืองจากเปนการเพ่ิมวงเงินกอหน้ีผูกพันเกินกวา
รอยละ ๑๐ ของราคาคางานกอสรางตามสัญญา ซึ่งตองเสนอคณะรัฐมนตรี ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๒๙ 
และตามนัยขอ ๗ (๓) ของระเบียบการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม สําหรับวงเงิน
งบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนจากสัญญาดังกลาว ขอใหทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพ่ือปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อีกครั้งหน่ึง 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สําหรับวงเงินงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนจากสัญญาจาง 
จํานวน 61,205,560.43 บาท ใหกรมชลประทานดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณกําชับใหหนวยงานในสังกัดถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (21 มีนาคม 2560) 
ท่ีกําหนดใหในข้ันตอนการริเริ่มโครงการ ใหสวนราชการตรวจสอบความพรอมในการ ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการน้ันๆ 
อยางละเอียดรอบคอบ ใหถูกตอง ครบถวนในทุกมิติกอนอยางเครงครัดตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 38/2561 วันอังคารท่ี 18 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180961 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการ รางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระสําคัญ
เปนการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยเปนการดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ในการสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมยั่งยืนใหเปนไปตามกรอบระยะเวลา รวมถึงเพ่ือยกระดับ  
ผลิตภาพการเกษตรและคุณภาพของเกษตรกรใหมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับ
รองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนวิถีเกษตรกรรมท่ีเอ้ืออํานวยตอการฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและดํารงรักษาไวซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดลอม ซึ่งในปจจุบันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศไทยมีความทรุดโทรมลงเปนอยางมาก ดังน้ัน ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเปนรูปแบบการเกษตร
ท่ีสามารถแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งยังหมายรวมถึง ระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ  
ความเสื่อมโทรมของดินและการจัดการท่ีดินอยางยั่งยืนไดผานทางเกษตรกรเปนผูปฏิบัติไดดวยตนเอง 

2. การสงเสริมใหเกษตรกรท่ีประกอบการเกษตรในรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรกรรายใหมท่ีมีความ
สนใจหันมาประกอบการเกษตรในรูปแบบน้ีจึงมีความจําเปนท่ีจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรมีศักยภาพ  
และสามารถพ่ึงพาตนเองได การพัฒนาและสงเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจําเปนตองอาศัยการทํางานในเชิงระบบ  
เปนองครวมและตอเน่ือง ตลอดจนตองกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนามาจากการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ  
และเพ่ือใหเกิดระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการประสานการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานในทุกระดับ  
และทุกภาคสวน ดังน้ันเพ่ือใหมีกลไกท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและสงเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและเพ่ือแปลงนโยบาย  

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

เพ่ือ เปนการสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน   
และสนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมยั่งยืนใหเปนไป  
ตามกรอบระยะเวลา รวมถึงเพ่ือยกระดับผลิตภาพการเกษตรและคุณภาพ
ของเกษตรกรใหมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ดานเกษตรกรรมยั่งยืนไปสูการปฏิบัติท่ีสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและนิเวศของแตละชุมชน   
อีกท้ัง ยังเปน การดําเนินการตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
ซึ่งกําหนดใหในป 2564 ประเทศไทยตองมีพ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืน จํานวน 5 ลานไร และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
ขององคการสหประชาชาติหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ท่ีประเทศไทยมีขอผูกพัน ซึ่งการตราพระราชบัญญัติน้ี
จะสามารถตอบสนองการดําเนินการท้ังระบบ ตั้งแตระดับเกษตรกร ระดับประเทศ จนถึงระดับนานาชาติได 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และคณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะ
เรงดวน และขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมาย  
ลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550  
[เรื่อง การซักซอมความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ] ตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. แลวสงผล
การดําเนินการใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือประกอบการพิจารณาตอไป 

4. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 38/2561 วันอังคารท่ี 18 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180961 

 
เรื่อง : รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ในทองท่ีตําบลหวยนํ้าหอม  ตําบลมาบแก 

ตําบลศาลเจาไกตอ ตําบลวังเมือง อําเภอลาดยาว ตําบลปางสวรรค ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค 
และตําบลไผเขียว อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี เปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการ รางประกาศสํานักนายก รัฐมนตรี เรื่อง กําหนดใหการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ในทองท่ีตําบลหวยนํ้าหอม ตําบลมาบแก ตําบลศาลเจาไกตอ ตําบลวังเมือง อําเภอลาดยาว ตําบลปางสวรรค 
ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค และตําบลไผเขียว อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี  เปนกรณีท่ีมี
ความจําเปนโดยเรงดวน  ซึ่งมีสาระสําคัญเพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทํา  
การสํารวจ วางเงินคาทดแทน เขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน เพ่ือการกอสรางระบบ  
สงนํ้าพรอมอาคารประกอบโครงการระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าคลองโพธ์ิ ไดทันตามกําหนดเวลา 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กรมชลประทานไดกอสรางสรางอางเก็บนํ้าคลองโพธ์ิแลวเสร็จ เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีแผนงานตอเน่ืองดวย  

การกอสรางระบบสงนํ้าพรอมอาคารประกอบของโครงการระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าคลองโพธ์ิ เน่ืองจากมีเจาของทรัพยสิน
บางสวนไมใหความรวมมือในการเขาไปสํารวจท่ีดินท่ีจะกอสราง กรมชลประทาน จึงไดขอออกพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในทองท่ีตําบลหวยนํ้าหอม ตําบลมาบแก ตําบลศาลเจาไกตอ ตําบลวังเมือง  
อําเภอลาดยาว ตําบลปางสวรรค ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค และตําบลไผเขียว อําเภอสวางอารมณ 
จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใชบังคับแลวตั้งแตวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพ่ือใหเจาหนาท่ี สามารถเขาทําการสํารวจ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนในเขตทองท่ีตําบลและอําเภอดังกลาวตามแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกา 
แตไมสามารถเขาครอบครองและใชประโยชนในท่ีดินได ซึ่งเปนปญหาและอุปสรรคทําใหการกอสรางไมแลวเสร็จ  
ตามแผนงานท่ีกําหนดไว กรมชลประทานจึงมีความจําเปนตองขอออกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง  
กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน เพ่ือใหมีการจายหรือวางเงินคาทดแทนไว
ใหกับเจาของท่ีดิน โดยจะนําไปฝากไวกับธนาคารออมสินในนามเจาของท่ีดินกอนการเขาครอบครองหรือใชท่ีดินตอไป 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือการกอสรางระบบสงนํ้าพรอมอาคารประกอบโครงการ
ระบบสงนํ้าอางเก็บนํ้าคลองโพธ์ิ ไดทันตามกําหนดเวลา 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



6 
 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางประกาศสํานักนายก รัฐมนตรี เรื่อง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  ในทองท่ี
ตําบลหวยนํ้าหอม  ตําบลมาบแก ตําบลศาลเจาไกตอ ตําบลวังเมือง อําเภอลาดยาว ตําบลปางสวรรค ตําบลชุมตาบง  
อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค และตําบลไผเขียว อําเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี  เปนกรณีท่ีมีความจําเปน  
โดยเรงดวน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติ  
ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 38/2561 วันอังคารท่ี 18 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180961 
 

เรื่อง : รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ในทองท่ีตําบลง้ิวงาม ตําบลนํ้าริด 
ตําบลผาจุก ตําบลทาเสา  ตําบลบานดาน ตําบลคุงตะเภา ตําบลปาเซา ตําบลทาอิฐ ตําบลหาดกรวด  
อําเภอเมืองอุตรดิตถ ตําบลฝายหลวง ตําบลชัยจุมพล ตําบลทุงยั้ง ตําบลดานแมคํามัน อําเภอลับแล ตําบลวังแดง 
ตําบลขอยสูง  ตําบลบานแกง  ตําบลนํ้าอาง ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน ตําบลทาสัก ตําบลนายาง  
ตําบลไรออย  ตําบลคอรุม ตําบลนาอิน ตําบลบานหมอ ตําบลทามะเฟอง ตําบลพญาแมน อําเภอพิชัย  
จังหวัดอุตรดิตถ  ตําบลดงคู อําเภอศรีสัชนาลัย ตําบลนครเดิฐ ตําบลนํ้าขุม ตําบลศรีนคร ตําบลคลองมะพลับ 
อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และตําบลตลุกเทียม ตําบลดงประคํา ตําบลศรีภิรมย ตําบลวงฆอง อําเภอพรหมพิราม  
จังหวัดพิษณุโลก เปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการราง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดใหการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ในทองท่ีตําบลง้ิวงาม ตําบลนํ้าริด ตําบลผาจุก ตําบลทาเสา ตําบลบานดาน ตําบลคุงตะเภา ตําบลปาเซา 
ตําบลทาอิฐ ตําบลหาดกรวด อําเภอเมืองอุตรดิตถ  ตําบลฝายหลวง  ตําบลชัยจุมพล ตําบลทุงยั้ง ตําบลดานแมคํามัน 
อําเภอลับแล ตําบลวังแดง ตําบลขอยสูง  ตําบลบานแกง  ตําบลนํ้าอาง ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน ตําบลทาสัก 
ตําบลนายาง ตําบลไรออย  ตําบลคอรุม ตําบลนาอิน ตําบลบานหมอ ตําบลทามะเฟอง ตําบลพญาแมน อําเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ  ตําบลดงคู อําเภอศรีสัชนาลัย ตําบลนครเดิฐ ตําบลนํ้าขุม ตําบลศรีนคร ตําบลคลองมะพลับ  
อําเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย และตําบลตลุกเทียม ตําบลดงประคํา  ตําบลศรีภิรมย ตําบลวงฆอง อําเภอพรหมพิราม  
จังหวัดพิษณุโลก เปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน  ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  
ในทองท่ีดังกลาวเปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน เพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีอํานาจ
วางเงินคาทดแทน เขาครอบครองและใชอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนและสงมอบพ้ืนท่ีกอสรางเข่ือนทดนํ้าและระบบ
สงนํ้าพรอมอาคารประกอบตามโครงการเข่ือนทดนํ้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ไดทันตามกําหนดเวลา 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันท่ี ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ อนุมัติหลักการใหกรมชลประทานดําเนินการ

กอสรางโครงการเข่ือนทดนํ้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ แผนงาน ๙ ป (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๑) ตอมาเมื่อวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหสามารถเขาครอบครองและใชอสังหาริมทรัพย  
เพ่ือกอสรางใหแลวเสร็จตามแผนงานและสามารถแกไขปญหานํ้าทวม  
และการขาดแคลนนํ้าของราษฎรในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ขยายเวลาโครงการเปน ๑๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๖) เริ่มกอสรางในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๖  วงเงินท้ัง
โครงการจํานวน ๑๐,๕๐๐ ลานบาท แบงออกเปน 

๑) เข่ือนทดนํ้าระบายนํ้าไดสูงสุด ๓,๓๔๔ ลูกบาศกเมตรตอวินาที แลวเสร็จ ๙๓.๗๓๕ % 
๒) ระบบสงนํ้าสายใหญฝงขวา ความยาวประมาณ ๖๐ กิโลเมตร แลวเสร็จ ๓.๗๘๓ % 
๓) ระบบสงนํ้าสายใหญฝงซาย ความยาว ๕๐.๖ กิโลเมตร แลวเสร็จ ๑๙.๒๔๗ % 

2. ในการจัดหาท่ีดินท่ีถูกเขตกอสราง ซึ่งมีจํานวนประมาณ ๒๕๓๘ แปลง เน้ือท่ีประมาณ ๔,๕๐๐ ไร  
ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนเพ่ือกอสรางระบบสงนํ้า ในทองท่ีตําบลง้ิวงาม ตําบลนํ้าริด 
ตําบลผาจุกตําบลทาเสา ตําบลบานดาน ตําบลคุงตะเภา ตําบลปาเซา ตําบลทาอิฐ ตําบลหาดกรวด อําเภอเมืองอุตรดิตถ
ตําบลฝายหลวง ตําบลชัยจุมพล ตําบลทุงยั้ง ตําบลดานแมคํามัน อําเภอลับแล ตําบลวังแดงตําบลขอยสูง ตําบลบานแกง 
ตําบลนํ้าอาง ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน ตําบลทาสัก ตําบลนายาง ตําบลไรออยตําบลคอรุม ตําบลนาอิน  
ตําบลบานหมอ ตําบลทามะเฟอง ตําบลพญาแมน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ตําบลดงคู อําเภอศรีสัชนาลัย  
ตําบลนครเดิฐตําบลนํ้าขุม ตําบลศรีนคร ตําบลคลองมะพลับ อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย และตําบลตลุกเทียม  
ตําบลดงประคํา ตําบลศรีภิรมย ตําบลวงฆอง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมีผลใชบังคับแลว  
เมื่อวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ระยะเวลา ๔ ป และไดครบกําหนดสิ้นสุดการใชบังคับแลว เมื่อวันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 
โดยไดเขาสํารวจและจายเงินคาทดแทนแลวไดเพียงบางสวนจํานวน ๕๔๖ แปลง (๒๑.๕๑ %) 

3. สืบเน่ืองจากการสํารวจท่ีดินท่ีจะเวนคืนไมแลวเสร็จ เพราะเหตุในสวนการกอสรางระบบสงนํ้าท่ีมีดินถูกเขต
แปลงเล็กแปลงนอยเปนจํานวนมาก เจาของทรัพยสินไมใหเขาทําการรังวัด ไมใหเขาสํารวจทรัพยสินและไมยอมรับ  
คาทดแทน ประกอบกับมีการขอใหปรับแกไขแบบกอสราง จึงไดออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะ
เวนคืนฉบับใหม ในเขตทองท่ีตําบล อําเภอและจังหวัด ตามแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกาฉบับเดิม มีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ มีระยะเวลา ๔ ป เชนกัน เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถเขาทําการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับทรัพยสิน  
ท่ีจะตองเวนคืนท่ียังคางดําเนินการอยู แตก็ยังไมสามารถเขาครอบครองและใชประโยชนในท่ีดินได ซึ่งเปนปญหาอุปสรรค
ทําใหการกอสรางไมแลวเสร็จตามแผนงานกอสรางท่ีกําหนดไว กรมชลประทานจําเปนตองขอออกประกาศ  
สํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย เปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน โดยจัดใหมีการจาย
หรือวางเงินคาทดแทนไวใหกับเจาของท่ีดิน ซึ่งจะนําไปฝากไวกับ ธนาคารออมสินในนามเจาของท่ีดินกอนการเขาครอบครอง
หรือใชท่ีดินตอไป 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ในทองท่ีตําบลง้ิวงาม 
ตําบลนํ้าริด ตําบลผาจุก ตําบลทาเสา  ตําบลบานดาน ตําบลคุงตะเภา ตําบลปาเซา ตําบลทาอิฐ ตําบลหาดกรวด  
อําเภอเมืองอุตรดิตถ  ตําบลฝายหลวง  ตําบลชัยจุมพล ตําบลทุงยั้ง ตําบลดานแมคํามัน อําเภอลับแล ตําบลวังแดง  
ตําบลขอยสูง  ตําบลบานแกง  ตําบลนํ้าอาง ตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน ตําบลทาสัก ตําบลนายาง  
ตําบลไรออย  ตําบลคอรุม ตําบลนาอิน ตําบลบานหมอ ตําบลทามะเฟอง ตําบลพญาแมน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ  
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ตําบลดงคู อําเภอศรีสัชนาลัย ตําบลนครเดิฐ ตําบลนํ้าขุม ตําบลศรีนคร ตําบลคลองมะพลับ อําเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
และตําบลตลุกเทียม ตําบลดงประคํา  ตําบลศรีภิรมย ตําบลวงฆอง อําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก เปนกรณีท่ีมี
ความจําเปนโดยเรงดวน  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมาย  
และรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 38/2561 วันอังคารท่ี 18 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180961 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลไชยมนตรี ตําบลปากนคร ตําบลทาเรือ 

ตําบลทาไร ตําบลบางจาก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตําบลนาสาร ตําบลนาพรุ ตําบลชางซาย อําเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
ในทองท่ีตําบลไชยมนตรี ตําบลปากนคร  ตําบลทาเรือ ตําบลทาไร ตําบลบางจาก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
และตําบลนาสาร ตําบลนาพรุ  ตําบลชางซาย อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระสําคัญ  
เปนการกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนเพ่ือประโยชนแกชลประทานในการขุดคลอง ปรับปรุงครอง  
และกอสรางประตูระบายนํ้าพรอมอาคารประกอบ ตามโครงการบรรเทาอุทกภัย เมืองนครศรีธรรมราชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. เมื่อวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

พระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีเขตจังหวัดภาคใต สรุปวา “นํ้าจํานวนมากจากคลองทาดี
รวมกับนํ้าหลากจากเสาธงและพ้ืนท่ีลุมนํ้าอยูขางเคียง เมื่อไหลลงสูทะเลพรอมๆ กัน จะทําใหเกิด นํ้าทวมจังหวัด
นครศรีธรรมราชอยางรุนแรง จึงควรขุดลอกลํานํ้าท่ีผานตัวเมืองใหลึกกวางมากข้ึน และขุดลํานํ้าเพ่ิมอีกตามความ
เหมาะสม จะชวยใหนํ้าท่ีไหลลงมายังตัวเมืองไหลลงสูอาวไทยไดเร็วยิ่งข้ึน” กรมชลประทานจึงไดศึกษาออกแบบและ
สํารวจแลวเสร็จเมื่อ ป พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (กนช.) มีมติเห็นชอบในหลักการให  
กรมชลประทานดําเนินการโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ อนุมัติในหลักการใหดําเนินการกอสราง
กรมชลประทานจึงบรรจุไวในแผนงานกอสราง  ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑  - ๒๕๖๓)  วงเงินงบประมาณ ๙,๕๘๐ ลานบาท 
เรียบรอยแลว 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนแกชลประทานในการขุดคลอง ปรับปรุงครอง 
และกอสรางประตูระบายนํ้าพรอมอาคารประกอบ ตามโครงการบรรเทา
อุทกภัย เมืองนครศรีธรรมราชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  สําหรับพ้ืนท่ีการเกษตร การอุปโภคและบริโภค 
ตลอดจนการปองกันและบรรเทาอุทกภัย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๒. เพ่ือใหการกอสรางเปนไปตามแผนงานและเมื่อกอสรางแลวเสร็จ สามารถบรรเทาอุทกภัยในเขตเมืองนครศรีธรรมราช
และลดพ้ืนท่ีนํ้าทวมไดประมาณรอยละ ๙๐ ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๑๒ ตําบล ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  
และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

3. เพ่ิมศักยภาพในการใชประโยชนพ้ืนท่ีดานการเกษตรจํานวนประมาณ ๑๗,๔๐๐ ไร คลอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 
๕,๐๐๐ ครัวเรือน 

4. เปนแหลงนํ้าตนทุนเพ่ือการอุปโภคบริโภค (ประมาณ ๕.๕ ลานลูกบาศกเมตร) 
5. โครงการน้ีไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการแลว จํานวน ๒๒ ครั้ง ซึ่งสวนใหญ 

(ประมาณ ๘๗ %) เห็นดวยกับการดําเนินโครงการ (ครั้งลาสุดวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐) 
6. ใชท่ีดินเพ่ือการกอสรางโครงการท้ังหมดจํานวนประมาณ ๑,๖๗๐ แปลง เน้ือท่ีประมาณ ๓,๓๐๕ ไร 

  - ไมมีเอกสารสิทธิจํานวนประมาณ ๑๙๔ แปลง เน้ือท่ีประมาณ ๖๘๙ ไร  
  - มีเอกสารสิทธิจํานวนประมาณ ๑,๔๗๖ แปลง เน้ือท่ีประมาณ ๒,๖๑๖ ไร  
  - ตกลงซื้อขายกันไดจํานวนประมาณ ๒๔๖ แปลง เน้ือท่ีประมาณ ๖๙๐ ไร  
  - คงเหลือท่ีดินจํานวนประมาณ ๑,๓๒๐ แปลง เน้ือท่ีประมาณ ๑,๙๒๖ ไร  
  - ไดรับคําขอและคํารองใหรังวัดท่ีดินแลวจํานวนประมาณ ๗๖๐ แปลง เน้ือท่ีประมาณ ๑,๑๘๗ ไร  
  - ไดตรวจสอบทรัพยสินแลวจํานวนประมาณ ๒๕๕ แปลง เน้ือท่ีประมาณ ๒๒๔ ไร  
  - ท่ีเหลืออยูระหวางตรวจสอบทรัพยสินจํานวนประมาณ ๒๑๕ แปลง เน้ือท่ีประมาณ ๕๑๕ ไร  

7. การตราพระราชกฤษฎีกาน้ี เพ่ือคุมครองใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไป  
ในท่ีดินของเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายท่ีถูกเขตกอสราง เพ่ือทําการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับ
ทรัพยสินท่ีจะเวนคืนท่ีแนนอนภายในแนวเขตตามแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกา 

8. นอกจากคุมครองเจาหนาท่ีแลว ยังใหสิทธิและความเปนธรรมแกเจาของทรัพยสินท่ีถูกเวนคืน ในกรณีท่ี  
ไมพอใจราคาคาทดแทนท่ีทางราชการกําหนดให มีสิทธิอุทธรณราคาและใชสิทธิตอศาลปกครองไดอีกดวย 

มติ ครม.  : อนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลไชยมนตรี  
ตําบลปากนคร  ตําบลทาเรือ ตําบลทาไร ตําบลบางจาก อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตําบลนาสาร ตําบลนาพรุ  
ตําบลชางซาย อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอ   
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 38/2561 วันอังคารท่ี 18 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180961 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน รวม 4 ฉบับ  (รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน

ในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบานใหม ตําบลบานปอม ตําบลปากกราน อําเภอพระนครศรีอยุธยา  
ตําบลวัดยม ตําบลมหาพราหมณ ตําบลสะพานไทย ตําบลพระขาว อําเภอบางบาล และตําบลบานกลึง  
ตําบลกระแซง ตําบลชางนอย ตําบลบานแปง ตําบลสนามชัย ตําบลบางไทร ตําบลราชคราม อําเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ี
ตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ี  
ท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลไผทาโพ อําเภอโพธ์ิประทับชาง จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... รางพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลกําแพงดิน อําเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ....) 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1) รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบานใหม ตําบลบานปอม 
ตําบลปากกราน อําเภอพระนครศรีอยุธยา ตําบลวัดยม ตําบลมหาพราหมณ ตําบลสะพานไทย ตําบลพระขาว  
อําเภอบางบาล และตําบลบานกลึง ตําบลกระแซง ตําบลชางนอย ตําบลบานแปง ตําบลสนามชัย ตําบลบางไทร  
ตําบลราชคราม อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ....  

2) รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลทานางงาม อําเภอบางระกํา 
จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... 

3) รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลไผทาโพ อําเภอโพธ์ิประทับชาง 
จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... 

4) รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลกําแพงดิน อําเภอสามงาม 
จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... 
รวม 4 ฉบับ ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือประโยชนแกการชลประทาน  
ในการขุดคลองและกอสรางประตูระบายนํ้าตามโครงการระบบระบายนํ้าหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดนครศรีอยุธยา 
โครงการประตูระบายนํ้าทานางงาม จังหวัดพิษณุโลก โครงการประตูระบายนํ้าโพธ์ิประทับชาง จังหวัดพิจิตร  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือบรรเทาปญหาอุทกภัยและสรางความมั่นคงของปริมาณนํ้า
ในการเพาะปลูก รวมท้ังขยายพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการใชนํ้าในพ้ืนท่ีการเกษตรของประเทศ และเพ่ิมผลผลิตแกเกษตรกร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และโครงการประตูระบายนํ้าทาแห จังหวัดพิจิตร 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รางพระราชกฤษฎีกาตามขอ 1) 

1.1 พ้ืนท่ีบริเวณลุมแมนํ้าเจาพระยาประสบปญหาอุทกภัยซ้ําซากจากการระบายนํ้าของแมนํ้าเจาพระยา  
ลํานํ้าสายอ่ืนๆ ไมสามารถรองรับได จนสงผลใหปริมาณนํ้าในแมนํ้าเจาพระยาตอนบนท้ังหมดไมสามารถระบายลงแมนํ้า
เจาพระยาตอนลางและอาวไทยไดทัน ทําใหเกิดความเสียหายแกพ้ืนท่ีชุมชน พ้ืนท่ีการเกษตร พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  
รวมท้ังชีวิตและทรัพยสินของประชาชน จากสภาพปญหาดังกลาว จึงจําเปนตองมีการบริหารจัดการนํ้าหลากสวนท่ีเกิน
ความจุแมนํ้าเจาพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงสูอาวไทย เพ่ือบรรเทาปญหาอุทกภัยและสรางความมั่นคง  
ของปริมาณนํ้าในการเพาะปลูก รวมท้ังขยายพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชนํ้าในพ้ืนท่ีการเกษตร  
ของประเทศ และเพ่ิมผลผลิตแกเกษตรกร 

1.2 กําหนดใหมีแผนงานกอสรางระบบระบายนํ้าพรอมอาคารประกอบตามโครงการระบบระบายนํ้าหลาก
บางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณการกอสราง 14,181 ลานบาท โดยมีแผนดําเนินการกอสราง 
4 ป (พ.ศ. 2562 – 2565) มีลักษณะโครงการประกอบดวย 

1.2.1 คลองระบายนํ้าหลากบางบาล – บางไทร เปนการขุดคลองระบายนํ้าสายใหม ความยาว
ประมาณ 22.50 กิโลเมตร พรอมอาคารประกอบและกอสรางถนนคันคลองท้ัง 2 ฝง ขนาด 2 ชองจราจรไป – กลับ 

1.2.2 อาคารบังคับนํ้า 
1.2.3 อาคารจายนํ้าพรอมสถานีสูบนํ้า 
1.2.4 สถานีสูบนํ้าแบบ 2 ทาง พรอมอาคารประกอบ 
1.2.5 สะพานรถยนตขามคลองระบายนํ้าหลาก 
1.2.6 งานปองกันตลิ่งบริเวณปลายคลองนํ้าหลาก 
1.2.7 คันก้ันนํ้าโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการและอาคารประกอบ 
1.2.8 งานอาคารชลประทานอ่ืนๆ ตามความจําเปน 

เมื่อโครงการแลวเสร็จจะสามารถผันนํ้าเลี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาใหระบายนํ้าไดสูงสุด ประมาณ 1,200  
ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยเมื่อรวมกับขีดความสามารถของแมนํ้าเจาพระยาเดิมจะสามารถระบายนํ้าสูงสุดประมาณ 
2,400 ลูกบาศกเมตรตอวินาที เพ่ือชวยบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุมแมนํ้าเจาพระยาตั้งแตทายเข่ือนเจาพระยาจนถึงอาวไทย 
และเพ่ิมศักยภาพในการใชประโยชนพ้ืนท่ีดานการเกษตรจํานวนประมาณ 229,138 ไร เปนแหลงนํ้าตันทุนเพ่ือการอุปโภค
บริโภคครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณ 2 ฝงคลองระบายนํ้าหลาก 48 ตําบล 362 หมูบาน 

1.3 ในการจัดหาท่ีดินเพ่ือกอสรางโครงการ มีท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิท่ีจะตองดําเนินการเวนคืนท้ังหมด
ประมาณ 790 แปลง เน้ือท่ีประมาณ 3,000 ไร ซึ่งไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการแลว 
ประชาชนสวนใหญเขาใจและเห็นดวยกับการดําเนินโครงการน้ี เพราะเห็นวามีประโยชนกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
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2. รางพระราชกฤษฎีกาตามขอ 2) 
2.1 การพัฒนาแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีแมนํ้ายมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันยังมีขอจํากัดดานผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ท่ีคอนขางสงผลใหการผลักดันโครงการพัฒนาแหลงนํ้า โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการขนาดใหญสําหรับแมนํ้ายมเปนไปไดยาก 
เน่ืองจากไมสามารถกอสรางเข่ือนกักเก็บนํ้าขนาดใหญ เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง และบรรเทาอุทกภัยใหกับราษฎร  
ตามแมนํ้ายม – แมนํ้านาน และในพ้ืนท่ีโครงการ ตลอดจนใชเปนแหลงนํ้าตนทุนในการเกษตรกรรมท้ังฤดูฝนและฤดูแลงได 
แนวทางการพัฒนาจึงตองดําเนินการในรูปแบบของฝายทดนํ้าเปนตอนๆ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก – จังหวัดพิจิตร 

2.2 กําหนดใหมีแผนงานกอสรางประตูระบายนํ้า ลักษณะโครงการเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานประตูเหล็กโคงขนาด 12.50 x 8 เมตร จํานวน 5 ชอง พรอมอาคารประกอบตามโครงการประตูระบายนํ้า  
ทานางงาม จังหวัดพิษณุโลก บรรจุไวในแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีแผนงานดําเนินงานกอสราง 3 ป 
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

2.3 ในการจัดหาท่ีดินเพ่ือการกอสรางโครงการประตูระบายนํ้าทานางงาม จังหวัดพิษณุโลก มีท่ีดินท่ีมี
เอกสารสิทธิท่ีจะตองดําเนินการเวนคืนจํานวนประมาณ 98 ไร ซึ่งไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวน
ไดเสียแลว ประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีมีความเขาใจและเห็นดวยกับการดําเนินโครงการน้ี เพราะเห็นวามีประโยชนกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

3. รางพระราชกฤษฎีกาตามขอ 3) 
3.1 เน่ืองจากพ้ืนท่ีตอนลางของแมนํ้ายมมีสภาพภูมิประเทศไมเอ้ืออํานวยในการพัฒนาเปนโครงการอางเก็บนํ้า

แตเหมาะสมกับการกอสรางประเภทประตูระบายนํ้าเพ่ือกักเก็บนํ้าไวในแมนํ้ายมสําหรับใชในฤดูแลง รวมกับการขุดลอก
แมนํ้ายมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายนํ้า แนวทางดังกลาวจึงเปนแนวทางหน่ึงท่ีสามารถนํามาแกไขปญหา  
การขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเพาะปลูกและการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและชุมชนในการกักเก็บนํ้าไวในแมนํ้ายม
ซึ่งขาดความอุดมสมบูรณ เพราะไมมีปริมาณนํ้าไหลตลอดท้ังป จึงตองดําเนินการเก็บกักนํ้าไวในชวงปลายฤดูฝน  
โดยอาศัยอาคารทดนํ้าเปนชวงๆ แบบข้ันบันได ราษฎรสามารถนํานํ้าไปใชในพ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยการสูบนํ้าเขาแปลง
การเกษตรของตนโดยตรง 

3.2 กําหนดใหมีแผนงานกอสรางประตูระบายนํ้า ลักษณะโครงการเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บานประตู
เหล็กโคงขนาด 12.50 x 8 เมตร จํานวน 5 ชอง พรอมอาคารประกอบตามโครงการประตูระบายนํ้าโพธ์ิประทับชาง 
บรรจุไวในแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีแผนงานกอสราง 3 ป (พ.ศ. 2562 – 2564) 

3.3 ในการจัดหาท่ีดินเพ่ือการกอสรางโครงการประตูระบายนํ้าโพธ์ิประทับชาง จังหวัดพิจิตร มีท่ีดินท่ีมี
เอกสารสิทธิท่ีจะตองดําเนินการเวนคืนจํานวนประมาณ 72 ไร ซึ่งไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวน
ไดเสียแลว ประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีมีความเขาใจและเห็นดวยกับการดําเนินโครงการน้ี เพราะเห็นวามีประโยชนกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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4. รางพระราชกฤษฎีกาตามขอ 4) 
4.1 การพัฒนาแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีแมนํ้ายมตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันยังมีขอจํากัดดานผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ท่ีคอยขางสงผลใหการผลักดันโครงการพัฒนาแหลงนํ้าโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการขนาดใหญสําหรับแมนํ้ายม  
เปนไปไดยาก เน่ืองจากไมสามารถกอสรางเข่ือนกักเก็บนํ้าขนาดใหญเพ่ือแกไขปญหาภัยแลงและบรรเทาอุทกภัย  
ใหกับราษฎรท่ีอยูริมแมนํ้ายม – แมนํ้านาน และในพ้ืนท่ีโครงการ ตลอดจนใชเปนแหลงนํ้าตนทุนในการเกษตรกรรม  
ท้ังในฤดูฝนและฤดูแลงได แนวทางการพัฒนาจึงตองดําเนินการในรูปแบบของฝายทดนํ้าเปนตอนๆ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
พิษณุโลก – จังหวัดพิจิตร 

4.2 กําหนดใหมีแผนงานกอสรางประตูระบายนํ้า ลักษณะโครงการเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บานประตูเหล็กตรงขนาด 10.00 x 9.00 เมตร จํานวน 4 ชอง พรอมอาคารประกอบตามโครงการประตูระบายนํ้าทาแห 
จังหวัดพิจิตร บรรจุไวในแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีแผนงานกอสราง 3 ป (พ.ศ. 2562 – 2564) 

4.3 ในการจัดหาท่ีดินเพ่ือการกอสรางโครงการประตูระบายนํ้าทาแห จังหวัดพิจิตร มีท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ  
ท่ีจะตองดําเนินการเวนคืนจํานวนประมาณ 80 ไร ซึ่งไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของบประชาชนผูมีสวนไดเสียแลว 
ประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีมีความเขาใจและเห็นดวยกับการดําเนินโครงการน้ี เพราเห็นวามีประโยชนกับประชาชน  
ในพ้ืนท่ี ดังน้ัน สมควรกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนตามรางพระราชกฤษฎีกา รวม 4 ฉบับดังกลาว  
เพ่ือประโยชนแกการชลประทาน ในการขุดคลองและกอสรางประตูระบายนํ้าตามโครงการระบบระบายนํ้าหลาก  
บางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการประตูระบายนํ้าทานางงาม จังหวัดพิษณุโลก โครงการประตู
ระบายนํ้าโพธิ์ประทับชาง จังหวัดพิจิตร และโครงการประตูระบายนํ้าทาแห จังหวัดพิจิตร และเพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือ
ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปในท่ีดินของเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย  
ซ่ึงอสังหาริมทรัพยดังกลาว เพ่ือทําการสํารวจขอเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะเวนคืนท่ีแนนอน  
จึงไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกา รวม 4 ฉบับดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกา รวม 4 ฉบับดังกลาว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 38/2560 วันอังคารท่ี 18 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบเปนขอมูล (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

180961 

 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินคาเกษตรประจําเดือนกรกฎาคม 2561 และแนวโนมเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพ่ือทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินคาเกษตรประจําเดือนกรกฎาคม 2561 และแนวโนม
เดือนสิงหาคม - กันยายน 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ภาพรวมรายไดของเกษตรกร ในเดือน ก.ค. 2561 อยูท่ีระดับ 130.29 เพ่ิมขึ้นจากเดือน ก.ค. 2560  

รอยละ 6.38 เปนผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัว เพ่ิมขึ้น รอยละ 7.37 โดยสินคาสําคัญท่ีมีราคา เพ่ิมขึ้น  ไดแก  
ขาวเปลือกเจา ยางพารา มันสําปะหลัง สับปะรด ปาลมนํ้ามัน ไกเน้ือ และกุงขาวแวนนาไม ดัชนีราคาปรับตัว ลดลง 
รอยละ 0.93 โดยสินคาสําคัญท่ีมีราคาลดลง ไดแก ยางพารา สับปะรด และไกเน้ือ 

ภาพรวมราคาสินคาเกษตร ในเดือน ก.ค. 2561 อยูท่ีระดับ 128.29  ลดลงจากเดือน ก.ค. 2560 รอยละ 
0.93 สินคาท่ีราคาปรับตัวลดลง ไดแก ยางพารา สับปะรด และไกเน้ือ สินคาท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก มันสําปะหลัง 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว ลําไย และไขไก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มิ.ย. ท่ีผานมา ดัชนีราคาลดลงรอยละ 0.80 โดยสินคาท่ี
ราคาปรับตัวลดลง ไดแก ปาลมนํ้ามัน และมังคุด สินคาท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก เงาะโรงเรียน  

ภาพรวมดานการผลิตสินคาเกษตรในเดือน ก.ค. 2561 อยูท่ีระดับ 101.56 เพ่ิมข้ึนจากเดือน ก.ค. 2560 
รอยละ 7.37 สินคาท่ีราคาปรับตัว เพ่ิมขึ้น ไดแก ขาวเปลือกเจา ยางพารา มันสําปะหลัง สับปะรด ปาลมนํ้ามัน ไกเน้ือ 
และกุงขาวแวนนาไม สินคาผลผลิตลดลง ไดแก ลําไย มังคุด เงาะโรงเรียน และสุกร เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มิ.ย. ท่ีผานมา
ดัชนีผลผลิตลดลงรอยละ 3.38 สินคาสําคัญท่ีผลผลิตลดลง ไดแก ขาวเปลือกเจา สับปะรด ทุเรียน ปาลมนํ้ามัน และไกเน้ือ 
สินคาสําคัญท่ีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก ยางพารา ลําไย ลองกอง มะพราว สุกร และกุงขาวแวนนาไม  

แนวโนมเดือน ส.ค. - กันยายน 2561 
เดือน ส.ค. 2561  วัดจากดัชนีรายไดเกษตรกรในเดือน ส.ค. 2561 อยูท่ีระดับ 149.49 เพ่ิมข้ึนจากเดือน 

ส.ค. 2560 รอยละ 5.67 ดัชนีราคาผลผลิตเพ่ิมขึ้น รอยละ 9.54 สินคาสําคัญท่ีราคาเพ่ิมขึ้น ไดแก ยางพารา ขาวโพด
เลี้ยงสัตว ปาลมนํ้ามัน ไกเน้ือ ไขไก และลําไย ดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลงรอยละ 3.54 สินคาสําคัญท่ีมีราคา ลดลง ไดแก 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือติดตามและเฝาระวังสถานการณดานราคา และการผลิต 
สินคาเกษตร ทําใหทราบถึงแนวโนมของปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในภาคเกษตร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สับปะรด มังคุด ปาลมนํ้ามัน สุกร ไกเน้ือ และกุงขาวแวนนาไม  
สินคาท่ีมีผลผลิตออกมากในชวงเดือน ส.ค. 2561 ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว และลําไย 
เดือน ก.ย. 2561 ดัชนีรายไดเกษตรกรคาดวาอยูในระดับดี และดัชนีราคาคาดวาจะทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือน ก.ย. 2560 ในขณะท่ีดัชนีผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน อาทิ ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว เงาะโรงเรียน สุกร และไขไก 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 38/2561 วันอังคารท่ี 18 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180961 

 
เรื่อง : การขับเคลื่อนโครงการชุมชนไมมีคา 
 
สารัตถะ : วช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไมมีคา เพ่ือให ประเทศไทยมีชุมชนไมมีคา 20,000 ชุมชน ใน 10 ป 
รวมท้ังมีการปรับปรุงรางกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานโครงการชุมชนไมมีคาเพ่ือนําไปสู
ผลสัมฤทธ์ิ โดยมอบหมาย วช. สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (สพภ.) กรมปาไม  
และ ธ.ก.ส. เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการชุมชนไมมีคา 

2. มอบหมายหนวยงานตางๆ จํานวน 15 หนวยงานดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) มีความมุงมั่นในการพัฒนาและสรางเศรษฐกิจ  

ฐานรากท่ีสําคัญ เพ่ือขับเคลื่อนและขยายผลเรื่องเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ท่ีสอดคลองกับบริบท สังคมไทย  
ภายใตกรอบคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” โดยสงเสริมใหประชาชนมีภูมิคุมกัน เพ่ือเตรียมตัวใหพรอมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึน และสนับสนุนกลไกทางสังคมระหวางรัฐกับภาคประชาชน ใหเปนไปได
อยางเปนธรรมชาติ ความสําคัญของแนวนโยบายของรัฐ จึงใหความสําคัญตอการสรางสมดุลระหวางการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรปาไมของประเทศ และการอยูรวมกันของชุมชนกับปาไมและประชาชนมีรายไดท่ีมั่นคงและยั่งยืน เปนท่ีมาของ
การสงเสริมใหประชาชนปลูกไมเศรษฐกิจในท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือท่ีดินท่ีมีสิทธ์ิในการใชประโยชนโดยชอบดวยกฎหมาย 
และชวยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจใหกับประเทศ โดยความรวมมือกันระหวางหนวยงานตางๆ รวมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
ดวยฐานแนวคิดขยายผลโครงการ “ชุมชนไมมีคา ” ท้ังน้ีไดมอบหมายให สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (สพภ.) กรมปาไม ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการน้ี โดยมีเปาหมายรวมกันคือ ประเทศไทยมีชุมชนไมมีคา 
20,000 ชุมชน ใน 10 ป ไดพ้ืนท่ีปาเพ่ิมข้ึน 26 ลานไร เพ่ือใหประชาชน 2,600,000 ครัวเรือน มีความมั่นคง  
ในอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม และเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจ 1,040,000 ลานบาท 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : วช./กษ. (สผง.สป.กษ./วก./พด./กสก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสรางอาชีพท่ีมั่นคงและยั่งยืนใหกับประชาชนจากการปลูกไม
มีคาบนพ้ืนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. มอบหมายหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของไดรับ
มอบหมายดําเนินการ ดังน้ี 

(1) กรมวิชาการเกษตร  : กําหนดและกํากับดูแลมาตรฐานกระบวนการปลูกไมมีคา และพัฒนาระบบ
ตรวจสอบพันธุไม 

(2) กรมพัฒนาท่ีดิน  : การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนท่ีและการใชประโยชนท่ีดิน การจัดการท่ีดินเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  
และลดตนทุนการปลูก ศึกษา วิเคราะห และจัดทําสํามะโนท่ีดิน เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการใช ท่ีดิน 

(3) กรมสงเสริมการเกษตร : สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร และเครือขายชุมชนใหมีความพรอมในการเพาะปลูก 
ใหคําปรึกษาในการดูแลรักษาตนไม พรอมท้ังศึกษา วิจัย และจดธนบัตรตนไม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติเสนอ และใหสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของใหถูกตองเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และ
หลักเกณฑท่ีเก่ียวของตอไป 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากําหนดแนวทาง  
ในการสงเสริมการปลูกไมมีคาในพ้ืนท่ีตางๆ ท่ีมีความพรอมและมีศักยภาพใหเพ่ิมมากยิ่งๆ ข้ึน เพ่ือเปนการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม
ในภาพรวมของประเทศและเปนการเพ่ิมรายไดของประชาชน ท้ังน้ี ใหพิจารณาถึงการปลูกปาในพ้ืนท่ีเขาหัวโลน 
และพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมดวย โดยใหพิจารณากําหนดเง่ือนไข/หลักเกณฑใหถูกตองและเหมาะสมดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 38/2561 วันอังคารท่ี 18 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

180961 

 
เรื่อง : รางปฏิญญาสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans Meeting) 2018 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบ รางปฏิญญาสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร ( Oceans 
Meeting) 2018 และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางปฏิญญาฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและเปนประโยชน  
ตอประเทศไทย ใหอยูในดุลพินิจของคณะผูแทนไทยโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติใหผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ รอดประเสร็ฐ) รวมใหการรับรองรางปฏิญญาฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะผูแทนไทยนําโดยผูชวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคม (นายธีระพงษ รอดประเสร็ฐ) มีกําหนดเดินทาง

ไปเขารวมการประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans Meeting) 2018 ระหวางวันท่ี 20 – 21 
กันยายน 2561 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ตามคําเชิญของนาง Ana Paula Vitorino รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทะแลแหงสาธารณรัฐโปรตุเกส 

2. การประชุมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือหารือเก่ียวกับการใชประโยชนจากแหลงทรัพยากรทางนํ้าอยางยั่งยืน  
ซึ่งครอบคลุมดานการเดินเรือ ทาเรือ ประมง พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมุงเนนการคุมครอง  
และการรักษาสภาพแวดลอมทางทะเล ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติและสงผลตอ  
การแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกดวย และเพ่ือยื่นยันเจตนารมณของประชาคมระหวางประเทศ  
ในการใหความสําคัญกับ Blue Economy ภายใตบริบทการพัฒนาท่ียั่งยืนในการรักษาแหลงทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 
โดยท่ีประชุมจะใหการรับรองรางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีฯ ซึ่งเปนเอกสารผลลัพธของการประชุมฯ เพ่ือยืนยันเจตนารมณ
ในการใชประโยชนจากสมุทรในดานตางๆ ดังกลาวอยางยั่งยืน 

3. มุงเนนในประเด็นมหาสมุทรท่ีมีสวนสําคัญตอการพัฒนาอยางยั่งยืนในหลากหลายมิติท้ังดานการเดินเรือ/  
การขนสงทางทะเล ทาเรือ ประมง ทองเท่ียว พลังงานทดแทน การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และชีววิทยาทางทะเล ซึ่งเปนกลไก
สําคัญสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

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

เพ่ือใชประโยชนจากแหลงทรัพยากรทางนํ้าอยางยั่งยืน  
ซึ่งครอบคลุมดานการเดินเรือ ทาเรือ ประมง พลังงานทดแทน  
และเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมุงเนนการคุมครองและการรักษา
สภาพแวดลอมทางทะเล ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของ
สหประชาชาติและสงผลตอการแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลกดวย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของสหประชาชาติ 
4. ใหตระหนักถึงความจําเปนในการใชประโยชนจาก Blue Economy อยางเต็มศักยภาพ เพ่ือสนับสนุนการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ การสรางงาน และการลงทุน โดยในขณะเดียวกันก็ตองปกปองมหาสมุทรใหอยูในสภาพสมบูรณดวย 
5. เพ่ือรับรูถึงบริบทสําคัญขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime Organization – 

IMO) ในการออกกฎระเบียบดานการเดินเรือและสงเสริมใหการเดินเรือมีความปลอดภัย มั่นคง และมีประสิทธิภาพ  
ในทะเลท่ีสะอาด และตระหนักถึงความกาวหนาของ IMO ในการรับรองยุทธศาสตรวาดวยการลดปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกจากเรือ รวมถึงการมีผลบังคับใชของอนุสัญญา International Convention of the Control and 
Management of ships’ Ballast Water and Sediments (BWM) เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2560 

6. ใหความสําคัญกับการสงเสริมความรวมมือในระดับภูมิภาคและระหวางประเทศเพ่ือบูรณาการดานการกํากับ
ดูแล/การดําเนินกิจการตางๆ ดานมหาสมุทรโดยภาคสวนตางๆ ไดแก รัฐบาล ประชาสังคม ภาคอุตสาหกรรม 
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และเอ็นจีโอ รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด 

7. ใหมีการเสริมสรางความเขมแข็งดานการกํากับดูแลมหาสมุทร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่อง Blue Economy, 
Green Shipping และ Port Tech Clusters 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางปฏิญญาสําหรับ
การประชุมระดับรัฐมนตรีของการประชุมมหาสมุทร (Oceans Meeting) 2018 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงคมนาคมดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
 


