
1 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 44/2561 วันอังคารท่ี 30 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

301061 

 
เรื่อง : ขออนุมัติดําเนินโครงการอางเก็บนํ้าลําสะพุง อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมชลประทาน ดําเนินโครงการอางเก็บนํ้าลําสะพุง อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ มีกําหนดแผนงานโครงการ 6 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567) กรอบวงเงินงบประมาณ
โครงการท้ังสิ้น 3,100 ลานบาท 

2. มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการตามแผนอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีกรมชลประทาน
เสนออยางเครงครัด 

3. มอบหมายใหสํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหเปนไปตามแผนงานของโครงการตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมนํ้าชีตอนบน ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบสูง  

มีภูเขาลอมรอบ 3 ดาน คือ ทิศเหนือจรดภูเขาเขียว ทิศใตจรดภูเขาแลนคาและภูเขาพังเหย และทิศตะวันตก จรดภูเขา
พระยาฝอ จึงทําใหเปน “จุดแลงฝน” หรือ “จุดเงาฝน” ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพปลูกขาว และพืชไร โดยอาศัยนํ้า
จากนํ้าฝน บอนํ้าตื้นและลําหวยตางๆ แตเมื่อถึงฤดูแลง ไมมีปริมาณนํ้าท่ีเพียงพอในการดํารงชีพข้ันพ้ืนฐานกอใหเกิด
ปญหาการขาดแคลนนํ้าในการเกษตร อุปโภคบริโภค เปนประจําตอเน่ืองทุกป 

2. เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2536 ณ พระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดําริแกอธิบดีกรมชลประทาน เรื่องโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีราบเชิงภูเขียว  
เพ่ือชวยเหลือประชาชนอําเภอหนองบัวแดง และอําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ใหมีนํ้าใชทําการเกษตรและอุปโภค 
- บริโภคตลอดป ซึ่งประกอบดวยอางเก็บนํ้าหลายแหง หน่ึงในจํานวนน้ันคือ อางเก็บนํ้าลําสะพุง ตําบลหนองแวง  
อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกรมชลประทานไดสนองพระราชดําริ โดยการศึกษาความเหมาะสม และศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมแลวเสร็จในป 2538 ออกแบบหัวงานและ ระบบสงนํ้าแลวเสร็จในป 2541 และไดดําเนินการ 
ขออนุญาตใชพ้ืนท่ีปาในการกอสรางอางเก็บนํ้าลําสะพุง โดยเมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ 2542 คณะกรรมการสงวนและ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนแหลงนํ้าตนทุนสําหรับอุปโภค – บริโภค เทศบาลหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ และพ้ืนท่ีใกลเคียง ซึ่งสามารถสงนํ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ
ชวยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกในฤดูฝน 40,000 ไร ฤดูแลง 8,000 ไร และ
เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คุมครองสัตวปาแหงชาติไดมีมติไมเห็นดวยกับแนวทางการกอสรางอางเก็บนํ้าลําสะพุงในพ้ืนท่ีเขตรักษาพันธุสัตวปา 
ภูเขียวแตอยางใด และเห็นสมควรท่ีจะรักษาพ้ืนท่ีปาแหงน้ีไว 

3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน) ประชุมหารือ
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 เพ่ือแกไขปญหาเรื่องนํ้าใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอหนองบัวแดง 
ณ หองประชุมท่ีวาการอําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งไดเสนอใหพิจารณาเลื่อนตําแหนงท่ีตั้งอางเก็บนํ้าลําสะพุง  
ลงไปดานทายนํ้าประมาณ 5 กิโลเมตร เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบกับเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว โดยพ้ืนท่ีดังกลาวตั้งอยู
ในบริเวณบานนาเจริญ ตําบลหนองแวง อําเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และมอบหมายใหกรมชลประทานพิจารณา
ศึกษาความเปนไปไดในรายละเอียด ซึ่งกรมชลประทานไดดําเนินการศึกษาโครงการ สํารวจ และออกแบบโครงการ
ดังกลาวแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2561 โดยบริเวณท่ีจะกอสรางใหมไมกระทบกับเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว 

4. ตอมาในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2561 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการใหกรมชลประทานดําเนินโครงการดังกลาวและใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติ
โครงการตอไป 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สําหรับคาใชจายในการดําเนินโครงการอางเก็บนํ้าลําสะพุง  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
และใหเรงรัดการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไวดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 44/2561 วันอังคารท่ี 30 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

301061 

 
เรื่อง : แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพ้ืนท่ีสูง จํานวน 7 ทาน เพ่ือบริหารและดําเนินกิจการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงใหเกิดความตอเน่ือง 
และบรรลุตามวัตถุประสงคของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

1. นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์  เปน ประธานกรรมการ 
2. นายชวลิต ชูขจร   เปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการเกษตร 
3. นายดนุชา สินธวานนท   เปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาสังคม 
4. นางสาวลดาวัลย คําภา   เปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
5. นางสาววิบูลยลักษณ รวมรักษ  เปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจและการตลาด 
6. คุณจันทนี ธนรักษ   เปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบริหารจัดการ 
7. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา  เปน กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารงบประมาณ 
ท้ังน้ี ใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ครั้งท่ี 11/2560 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ไดมีมติเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง  
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจยัและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง พ.ศ. .... และเสนอไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2561 และประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง  
ไดลงนามในระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการ
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง พ.ศ. 2561 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2561 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สวพส.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือบริหารและดําเนินกิจการของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ี
สูงใหเกิดความตอเน่ือง และบรรลุตามวัตถุประสงคของสถาบันอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ตามคําสั่งคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ท่ี 4/2561 ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง โดยใหคณะอนุกรรมการสรรหามีหนาท่ีดําเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาท่ีกําหนดไวในระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง พ.ศ. 2561 

3. คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง ไดมีการประชุม จํานวน 3 ครั้ง โดยในการประชุมครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2561 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ  
มีมติ ดังน้ี 

1) เห็นชอบการคัดเลือกรายช่ือบุคคลผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ดวนวิธีการลงคะแนนแบบลับ โดยแจกบัตรลงคะแนน  
และใหฝายเลขานุการรวบรวมคะแนนและนับคะแนนโดยเปดเผยตอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาฯ 

2) เห็นชอบผลการคัดเลือกรายช่ือบุคคลผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนประธานกรรมการ จํานวน 2 คน  
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 ดาน ดานละ 2 คน เพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกตอไป 

3) มอบใหฝายเลขานุการแจงเวียนรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ 
และกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง จํานวน 3 ครั้ง เพ่ือใหคณะอนุกรรมการสรรหาฯ 
ลงนามรับรองรายงานการประชุม เพ่ือเสนอคณะกรรมการสถาบันตอไป 

4. การประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2561 
คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูงไดมีมติเห็นชอบการคัดเลือกบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนประธานกรรมการ  
จํานวน 1 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ัง 6 ดาน ดานละ 1 คน เพ่ือเสนอรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนท่ีสูง 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 44/2561 วันอังคารท่ี 30 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

301061 
 

เรื่อง : แผนบริหารจัดการและการนําเสนอวีดิทัศนแผนบริหารจัดการเพ่ือการแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) 

 

สารัตถะ : สมช. เสนอ ครม. ใหความเห็นชอบแผนบริหารจัดการเพ่ือการแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ 
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) พรอมฉายวีดิทัศนแผนฯ ดังน้ี 

1. เห็นชอบแผนบริหารจัดการเพ่ือการแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
ในวงเงินงบประมาณ 4 ป จํานวน 2,126,112,775 บาท 

2. ใหทุกหนวยท่ีเก่ียวของในแผนน้ี ใหการสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีความรับผิดชอบ และใหสํานักงบประมาณ 
สํานักงาน ป.ป.ส. และสวนราชการท่ีเก่ียวของใหสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรเพ่ือการปฏิบัติในแผนน้ี 
ประกอบดวย 

2.1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 389,222,555 บาท โดยบูรณาการงบประมาณปกติของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ หากไมเพียงพอใหสํานักงาน ป.ป.ส. ขอรับการสนับสนุนจากงบกลาง รายการเงินสํารองจาย 
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

2.2 ปงบประมาณ พ.ศ . 2563 – 2565 ใหบรรจุในแผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม  
และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด โดยประมาณการงบประมาณ จํานวน 1,736,890,220 บาท 

3. กําหนดใหมีการจัดตั้งกลไกบริหารระดับนโยบายและระดับบริหารแผนฯ เปนโครงสรางการบริหารจัดการ 
ภายใตแผนบริหารจัดการเพ่ือการแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565)  
ตามองคประกอบท่ีจะมีการจัดตั้งตามคําสั่งของประธาน ป.ป.ส. 

4. ขอยกเวนไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 เรื่องแนวทางการเสนอแผนเขาสู
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สถานการณปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมทองคํามีความ

รุนแรงมากข้ึน พ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือของประเทศไทยเปนดานหนาทางยุทธศาสตรท่ีมีปริมาณยาเสพติดถูกลักลอบ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สมช./กษ. (สผง.สป.กษ./กสก./กสส./ปศ./กป./ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสกัดก้ันยาเสพติดจากนอกประเทศ สรางแนวปองกัน
ชายแดนท่ีมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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นําเขามากท่ีสุด พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) จัดทําแผนบริหารจัดการเพ่ือการแกไขปญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) เพ่ือบูรณาการกลไกและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ในการแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือ 

2. คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) มีมติท่ีประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2561 ใหความเห็นชอบแผนฯ โดยใหสํานักงาน ป.ป.ส. ปรับปรุง
แผนฯ ตามขอเสนอแนะของ ป.ป.ส. และใหเสนอหนวยงานดานความมั่นคงพิจารณาใหความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

3. กระทรวงยุติธรรม ไดเสนอแผนฯ ตอสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
กองทัพบก พิจารณา โดยไดดําเนินการปรับแผนฯ ตามขอเสนอแนะของหนวยงานความมั่นคงดังกลาวแลว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติเสนอ ท้ังน้ี ใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป สําหรับคาใชจายท่ี
จะเกิดข้ึนในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดและ
หนวยงานทีเก่ียวของดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

2. ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินการ
ตามแผนบริหารจัดการเพ่ือการแกไขปญหายาเสพติดฯ โดยใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนหนวยงานสนับสนุน ท้ังน้ี ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนบริหารจัดการเพ่ือการแกไขปญหายาเสพติดฯ เปนระยะๆ  
ใหชัดเจนและเปนรูปธรรมดวย 

3. เมื่อแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในสวนท่ีเก่ียวของกับแผนบริหารจัดการเพ่ือการแกไขปญหา 
ยาเสพติดฯ ประกาศใชแลว ใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดพิจารณาปรับแผนบริหารจัดการ
เพ่ือการแกไขปญหายาเสพติดฯ ใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 44/2561 วันอังคารท่ี 30 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

301061 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือดําเนินโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาล 

แหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเช่ือมโยงภูมิภาค 
ชวงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะท่ี 1 ชวงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
เพ่ือดําเนินโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสู งเ พ่ือเ ช่ือมโยงภูมิภาค ชวงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะท่ี 1  
ชวงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสราง
ทางและสะพานขามทางรถไฟ สรางทาง สรางยานสถานี และพ้ืนท่ีบริการผูโดยสาร สรางศูนยซอมบํารุงและพ้ืนท่ีอํานวย
ความสะดวก สรางสถานีไฟฟายอย และสรางทางรถไฟและเครื่องประกอบราง ตามโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาล
แหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเช่ือมโยง
ภูมิภาค ชวงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะท่ี 1 ชวงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560 และ 22 สิงหาคม 2561 อนุมัติใหการรถไฟแหง

ประเทศไทย (รฟท.) ดําเนินโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเช่ือมโยงภูมิภาค ชวงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะท่ี 1 
ชวงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) โดยมีจํานวน 6 สถานี เริ่มตนจากสถานีบางซื่อ สถานีดอนเมือง สถานีอยุธยา 
สถานีสระบุรี สถานีปากชอง และจะสิ้นสุดท่ีสถานีนครราชสีมา และมีศูนยซอมบํารุงและควบคุมการเดินรถตั้งอยูบริเวณ
สถานีรถไฟเชียงรากนอย รวมระยะทางประมาณ 253 กิโลเมตร 

2. รฟท. ไดวาจางท่ีปรึกษาเพ่ือทําการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดและจัดทํารายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ โดยไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย 
กับโครงการกอสรางถนนสายดังกลาว ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  

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

เ พ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจร 
และการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พ.ศ. 2548 แลว ซึ่งผลการศึกษามีความจําเปนตองกอสรางทางและสะพานขามทางรถไฟ สรางทาง สรางยานสถานี 
และพ้ืนท่ีบริการผูโดยสาร สรางศูนยซอมบํารุงและพ้ืนท่ีอํานวยความสะดวก สรางสถานีไฟฟายอย และสรางทางรถไฟ
และเครื่องประกอบราง โดยมีอสังหาริมทรัพยท่ีตองเวนคืนเพ่ือดําเนินโครงการดังกลาว ชวงสถานีกลางบางซื่อ – สถานีนครราชสีมา 
ประกอบดวยท่ีดินประมาณ 957 แปลง และสิ่งปลูกสรางประมาณ 1,130 หลัง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบในหลักการรางพระราชกฤษฎีกา 

กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือดําเนินโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย 
และรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพ่ือเช่ือมโยงภูมิภาค ชวงกรุงเทพมหานคร 
– หนองคาย (ระยะท่ี 1 ชวงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และขอให
กระทรวงคมนาคมใหความสําคัญกับการพิจารณาผลกระทบดานการระบายนํ้าภายหลังจากการกอสรางดวย  
เพ่ือมิใหเกิดปญหาเรื่องการระบายนํ้าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือดําเนินโครงการความรวมมือ
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง 
เพ่ือเช่ือมโยงภูมิภาค ชวงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะท่ี 1 ชวงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงคมนาคมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดทําแผนบูรณาการเสนทางการคมนาคมขนสง 
ของประเทศไทยท้ังระบบ โดยใหคํานึงปจจัยสําคัญตางๆ เชน (1) ความทับซอนของเสนทางตามโครงการความรวมมือ
ระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง 
เพ่ือเช่ือมโยงภูมิภาค ชวงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะท่ี 1 ชวงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน และโครงการรถไฟชายเมือง (สายสีแดง) ชวงบางซื่อ – รังสิต (2) การผังเมือง (3) การเช่ือมโยง 
ของโครงขายถนน และ (4) การเช่ือมตอของระบบราง ท้ังน้ี ใหจัดทําเปนระยะสั้น 5 ป ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

3. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 


