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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130261 
 

เรื่อง : ขอความเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการด าเนินโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 
ปีการผลิต 2558/59 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

 

สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการชดเชยภาระขาดทุนจากการด าเนินโครงการสินเช่ือชะลอ 
การขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ านวน 
906.82 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้ให้ความเห็นชอบไว้ในคราว  
การประชุม ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันท่ี 4 ส.ค. 2560 และเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 24 พ.ย. 2558 โดยให้ ธ.ก.ส. 
ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินงานโครงการฯ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่เกษตรกรและสหกรณ์

การเกษตร (สหกรณ์ฯ) รวม 74,497 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 514,140.14 ตัน จ านวนเงินสินเชื่อ 6,749.48 ล้านบาท 
โดยมีเกษตรกรรายคนและสหกรณ์ฯ ช าระหนี้และขอไถ่ถอนข้าวเปลือก จ านวน 45,870 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 
293,792.91 ตัน จ านวนเงินสินเช่ือ 3 ,856.82 ล้านบาท ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มีข้าวเปลือกคงเหลือท่ีจะต้องด าเนินโครงการ
ระบายข้าวเปลือก ส าหรับเกษตรกรและสหกรณ์ 26,585 ราย จ านวนสินเช่ือ 2 ,760.32 ล้านบาท ซึ่งจากการระบาย
ข้าวเปลือกคิดเป็นเงินท่ีขายได้จ านวน 1 ,853.50 ล้านบาท ส่งผลให้มีภาระขาดทุนจากการด าเนินโครงการฯ เป็นเงิน
จ านวน 906.82 ล้านบาท ดังนั้น ธ.ก.ส. จึงเสนอให้พิจารณาชดเชยภาระขาดทุนดังกล่าว 

2. กค. ได้หารือกับ สงป. เกี่ยวกับแหล่งงบประมาณเพื่อชดเชยภาระขาดทุนจากการด าเนินโครงการฯ ดังกล่าวแล้ว 
โดย สงป. เห็นว่า หากมีความจ าเป็นท่ี ธ.ก.ส. จะต้องได้รับการชดเชยภาระขาดทุนจากการด าเนินโครงการฯ ก็ควรใช้
วิธีการหักจากเงินน าส่งรายได้แผ่นดินของ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับการแก้ไขภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรการอุดหนุน
ค่าไฟฟ้าฟรีส าหรับผู้ด้อยโอกาส เนื่องจากกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีอยู่จ ากัด ดังนั้น การชดเชยภาระ
ขาดทุนอาจจะมีผลกระทบถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาในด้านอื่นๆ 

3. อย่างไรก็ตาม กค. เห็นควรให้รัฐบาลชดเชยภาระดังกล่าวผ่านกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามปกติเหมือนที่เคยด าเนินการมา เช่น ในปีงบประมาณ 2561 ธ.ก.ส. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดเชย

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด  
ในปริมาณมากและรักษาราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลขาดทุนจากการด าเนินโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2557/58 จ านวน 32.71 ล้านบาท 
เป็นต้น ท้ังนี้ กค. มีเหตุผลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้  

3.1 การน าส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจได้มีการก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการ พร้อมทั้งเป้าหมาย
ในการจัดเก็บไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น หากมีการชดเชยภาระขาดทุนจากการด าเนินโครงการฯ ดังกล่าวโดยการหักจากเงิน
น าส่งรายได้แผ่นดิน จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการน าส่งรายได้แผ่นดินในภาพรวมของประเทศ 

3.2 การที่ภาครัฐมีนโยบายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจด าเนินโครงการหรือมาตรการและจะต้องมีการชดเชย
หรือสนับสนุนเงินส่วนหนึ่งนั้น โดยหลักการแล้วการชดเชยหรือสนับสนุนเงินดังกล่าวควรผ่านกระบวนการพิจารณา  
ของระบบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่การจัดท างบประมาณโดยฝ่ายบริหาร การอนุมัติงบประมาณ
โดยฝ่ายนิติบัญญัติ การบริหารงบประมาณโดยฝ่ายบริหาร และการควบคุมงบประมาณที่ชัดเจนจากหน่วยงานภาครัฐ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการตรวจสอบโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้เกิดความรอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
และเป็นการรักษากรอบวินัยการเงินการคลังอีกด้วย ท้ังนี้ การให้ชดเชยภาระขาดทุนจากการด าเนินโครงการฯ  
โดยหักออกจากเงินน าส่งคลังของ ธ.ก.ส. นั้น อาจจะเป็นการด าเนินการที่ไม่ถูกต้องตามหลักการรักษาวินัยการเงิน  
การคลังของรัฐ 

4. ในการนี้ กค. เห็นควรเสนอให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการชดเชยภาระขาดทุนจากการด าเนิน
โครงการฯ ให้ ธ.ก.ส. จ านวน 906.82 ล้านบาท ตามที่ นบข. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ในคราวการประชุมครั้งท่ี 4/2560 
เมื่อวันท่ี 4 ส.ค. 2560 และเป็นไปตามมติ ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 24 พ.ย. 2558 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้ความเห็นชอบการชดเชยค่าใช้จ่ายกรณีเกิดภาวะขาดทุนจากการด าเนิน

โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59 ให้ ธ.ก.ส. จ านวน 906.82 ล้านบาท ตามที่ กค. เสนอ 
โดยให้ ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ควรด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน  
และถูกต้องตามหลักการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบการชดเชยภาวะขาดทุนจากการด าเนินโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2558/59 จ านวน 906.82 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ผ่านการขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป และให้ ธ.ก.ส. จัดท ารายละเอียดและหลักฐานแสดงผลการด าเนินโครงการ
ดังกล่าวท่ีขาดทุน พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

2. ให้กระทรวงการคลัง (ธ.ก.ส.) รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในการด าเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตาม
สถานการณ์การผลิต การตลาด และราคาข้าวเปลือก ในการด าเนินการระบายข้าวเปลือกเพื่อลดภาระขาดทุนจาก  
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การด าเนินโครงการฯ รวมทั้งน าบทเรียนจากการด าเนินการที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี (9 มกราคม 2561) มาพิจารณาก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินการโครงการสินเช่ือชะลอ
การขายข้าวเปลือกนาปีต่อๆ ไป รวมถึงก าหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิจากการด าเนินโครงการเพื่อพิจารณาความ
คุ้มค่าในการด าเนินงาน 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130261 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือ  

ทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งท่ี 3 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ ครั้งท่ี 3 ( Draft 
Agreed Minutes of the 3rd Meeting of the High Joint Commission for Bilateral Cooperation between  
the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Kingdom of Bahrain) 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างเอกสาร
ผลลัพธ์ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ ครั้งท่ี 3 

3. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ 
ครั้งท่ี 3 โดยไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ขอให้กระทรวงการต่างประเทศและคณะ
ผู้แทนไทยที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. เมื่อเดือนมิถุนายน 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและบาห์เรนได้ลงนามในความตกลง

ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  
กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ( Agreement on the Establishment of the High Joint Commission for 
Bilateral Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of 
the Kingdom of Bahrain) และได้มีการประชุมแล้ว 2 ครั้ง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและ
บาห์เรนเป็นประธานร่วมในการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2547 ที่กรุงมานามา และครั้งท่ี 2 เมื่อปี 2555 ที่กรุงเทพฯ 

2. ฝ่ายบาห์เรนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ ครั้งท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 20 – 21 
กุมภาพันธ์ 2561 ที่กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  

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

เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือระหว่างกัน  
โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ท้ังสองฝ่าย  
ได้ด าเนินการร่วมกันไว้ ประเด็นท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะแก้ไข พัฒนา
และ/หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้าต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การต่างประเทศ และ Shaikh Khalid bin Ahmed bin Mohamed Al Khalifa รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศบาห์เรนเป็นประธานร่วม 

3. เมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2560 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเตรียมการส าหรับการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ ครั้งท่ี 3 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็น
ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งรับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นท่ีฝ่ายไทยควรหยิบยกขึ้นหารือกับฝ่ายบาห์เรน หรือคาดว่าฝ่าย
บาห์เรนจะหยิบยกข้ึนหารือในช่วงการประชุมฯ และเพื่อจัดท าร่างเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมระดับสูงฯ ครั้งท่ี 3 ที่สะท้อนประเด็นต่างๆ ในบริบทของความร่วมมือท่ีด าเนินอยู่ระหว่างกัน ทั้งนี้ ได้ส่งร่างเอกสาร
ผลลัพธ์ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ ครั้งท่ี 3 ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอรับความเห็น และได้
ปรับแก้ร่างเอกสารดังกล่าวตามความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว 

4. ร่างเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ ครั้งท่ี 3 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับประเด็น
ความร่วมมือทวิภาคีที่ท้ังสองฝ่ายได้ด าเนินการร่วมกันไว้ ประเด็นท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะแก้ไข พัฒนาและ/หรือ
ผลักดันให้เกิดความคืบหน้า เพ่ือประโยชน์ของการด าเนินความสัมพันธ์โดยมีประเด็นหลักท่ีหยิบยกขึ้นหารือระหว่าง  
การประชุมฯ อาทิ (1) ด้านการค้าการลงทุน และความมั่นคงทางอาหาร  ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องให้คณะกรรมการ
อ านวยการร่วม ซึ่งจัดขึ้นตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร การค้าและการลงทุน  
ในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาล มีการจัดประชุมหารือครั้งแรก (2) ด้านสาธารณสุข   
ทั้งสองฝ่ายจะพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เพื่อใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากบันทึกความเข้าใจว่าด้วย  
ความร่วมมือด้านสาธารณสุขท่ีมีอยู่ และ (3) ด้านวัฒนธรรม  ท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องให้เร่งจัดท าแผนปฏิบัติการว่าด้วย  
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมที่ท้ังสองฝ่ายได้ลงนาม  
เมื่อปี 2555 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของฝ่ายบาห์เรน (4) ด้านอื่นๆ อาทิ พลังงาน การศึกษา การท่องเที่ยว 
การพัฒนาสังคม และความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ 

5. ร่างเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ ครั้งท่ี 3 มีสาระส าคัญเป็นการบันทึก  
ผลการประชุม ซึ่งก าหนดแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยกับบาห์เรนในด้านต่างๆ อาทิ 
การค้าการลงทุน ความมั่นคงทางอาหาร การก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม พลังงาน และการศึกษา โดยไม่มีถ้อยค าหรือบริบทใด  
ที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญา  
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่ เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2560 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติทั้ง 3 ข้อ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130261 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 13 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย  – ยุโรป ครั้งท่ี 13 (13th ASEM Foreign Ministers’ 
Meeting : ASEM FMM13 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี  20 – 21  พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐ  
แห่งสหภาพเมียนมา) 

2. มอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆ ติดตามความร่วมมือในส่วนท่ีเกี่ยวข้องรวมทั้งพิจารณาเข้าร่วมในโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กรอบเอเชีย – ยุโรป (Asia – Europe Meeting : ASEM) เพื่อให้การด าเนินการต่างๆ มีผลเป็น
รูปธรรมและเป็นประโยชน์ท่ีชัดเจนต่อประชาชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมบทบาทไทยในการสนับสนุนการด าเนินงาน  
ของ ASEM 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุม ASEM FMM13 ภายใต้หัวข้อ การเสริมสร้าง

การเป็นหุ้นส่วนเพ่ือสันติภาพและการพัฒนาท่ียั่งยืน (Strengthening Partnership for Peace and Sustainable 
Development) โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามผลของการประชุมผู้น าเอเชีย  – ยุโรป ครั้งท่ี 11 (11th Asia – 
Europe Meeting Summit : ASEM11) ที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2559 ณ กรุงอูลานบาตอร์ และเพื่อเตรียมการไปสู่
การประชุมผู้น าเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 12 (ASEM12) ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันท่ี 18 – 19 
ตุลาคม 2561 

2. สาระส าคัญของผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป ครั้งท่ี 13 สรุปได้ ดังน้ี 
2.1 ภาพรวมของผลการประชุม ASEM FMM13 ได้ให้ความส าคัญกับการหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้าง

ความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือสันติภาพและการพัฒนาท่ียั่งยืน และการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างเอเชียกับยุโรปในทุกมิติ 
รวมถึงประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคและระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ได้หารือเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของ ASEM 
โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

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

เพื่อรับทราบผลการประชุมและมอบหมายให้ส่วนราชการต่างๆ 
ติดตามความร่วมมือในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.2 สรุปผลการหารือในระเบียบวาระการประชุมของ ASEM FMM13 
2.2.1 การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสันติและการพัฒนาท่ียั่งยืน ( Synergizing Peace and 

Sustainable Development) 
- ที่ประชุมเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสันติภาพกับการพัฒนาอย่างย่ังยืน และได้หารือ  

ในประเด็นส าคัญ เช่น สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีและทะเลจีนใต้ การต่อต้านการก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน
แบบไม่ปกติ และปัญหาผู้อพยพท้ังในยุโรปและเอเชีย และสถานการณ์ในรัฐยะไข่ 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอให้น าหลักของความยั่งยืนมาบูรณาการ
กับความร่วมมือในสามเสาหลักของ ASEM 3 ด้าน 

(1) การเมือง ควรให้มีการเพิ่มช่องทางในการหารือเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน
ให้เพิ่มมากขึ้น 

(2) เศรษฐกิจ ควรให้มีการพัฒนาความเชื่อมโยงและการส่งเสริมความร่วมมือในการ
ปรับปรุงระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน 

(3) สังคมและวัฒนธรรม  ควรให้มีการพัฒนาอย่างสมดุล โดยค านึงถึงการรักษา
สภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของสังคมโดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

2.2.2. การส่งเสริมพลวัติการด าเนินงานและความเชื่อมโยงของ ASEM ในทศวรรษท่ี 3  (3rd Decade 
of ASEM: Making ASEM Partnership more Dynamic and Connected) 

- ที่ประชุมเน้นความมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงเอเชียและยุโรป รวมถึงการใช้ประโยชน์และต่อ
ยอดจากความร่วมมือและแผนงานที่มีอยู่  เช่น 1) Master Plan on Connectivity ของอาเซียน 2) Belt and Road 
Initiative ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 3) Free and Open Indo-Pacific Strategy ของญี่ปุ่น 4) Eurasia 
Connectivity ของฝ่ายยุโรป 

- ที่ประชุมได้หารือถึงบทบาทของ ASEM ในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนท่ีเป็นรูปธรรม
มากขึ้นในสาขาต่างๆ เช่น การค้า การลงทุน การคมนาคม การศึกษา การท่องเที่ยว การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนและการเพิ่มบทบาทของสตรีและเยาวชน 

2.2.3 ประเด็นภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศ 
- ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นระหว่างประเทศท่ีอยู่ในความสนใจ

ร่วมกัน เช่น สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ทะเลจีนใต้ และความมั่นคงทางทะเล การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ 
สถานการณ์ในยุโรป (เช่น สถานการณ์ Brexit ปัญหายูเครน) สถานการณ์ในรัฐยะไข่ 

2.3 การบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ 
2.3.1 ผลจากการเข้าร่วมการฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่ โดยมีนางออง ซาน ซู จี  

ที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นผู้บรรยาย 



8 

 

- สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) กับสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
(บังกลาเทศ) จะเจรจาจัดท าบันทึกความเข้าใจในการน าผู้พลัดถิ่นกลับสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว โดยจะด าเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมาธิการที่ปรึกษาเรื่องยะไข่ ซึ่งมีนาย Kofi Annan เป็นประธาน 

- ที่ประชุมได้ประกาศจะแต่งตั้ง ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธาน Advisory Board 
on Rakhine เพื่อสนับสนุนความพยายามของเมียนมาในการแก้ไขปัญหาในรัฐยะไข่ 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความเห็นว่า การแก้ไขปัญหาในรัฐยะไข่
ต้องใช้เวลา และแผนการแก้ไขปัญหาจะต้องครอบคลุมการด าเนินการในระยะสั้น-กลาง-ยาว โดยขอให้ประชาคมระหว่าง
ประเทศสนับสนุนเมียนมา และทุกฝ่ายจะต้องเผยแพร่ข้อเท็จจริงในเชิงบวกของสถานการณ์ให้เป็นท่ีรับทราบสู่ภายนอกมากขึ้น 

2.3.2 การหารือกับนาย Abul Hassan Mahmood Ali รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 

- การหารือดังกล่าวเป็นการสานต่อจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 31 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
ระหว่างวันท่ี 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 ที่นางออง ซาน ซู จี ได้ขอให้ไทยช่วยผลักดันการแก้ไขปัญหาในรัฐยะไข่กับ
ฝ่ายบังกลาเทศ 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งว่า ไทยพร้อมให้การสนับสนุนท้ัง 2 ฝ่าย
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และไทยจะสนับสนุนบังกลาเทศ ดังนี้ 

(1) การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่บังกลาเทศเพิ่มเติมเป็นเงินจ านวน 
200,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยจะมอบให้กับ International Non – Governmental Organizations : INGOs จ านวน 
2 องค์กร 

(2) ไทยประสงค์ที่จะเห็นบังกลาเทศและเมียนมาหารือกันอย่างสร้างสรรค์  
และตรงไปตรงมาเพื่อบรรลุการจัดท าบันทึกความเข้าใจเรื่อง การส่งกลับผู้อพยพจากรัฐยะไข่ในโอกาสแรก อย่างไรก็ดี  
ฝ่ายไทยจะไม่ก้าวก่ายในสารัตถะของบันทึกความเข้าใจฯ 

2.3.3 การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ ดร. สุรเกีรติ์ เสถียรไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เช่น  

(1) ประสบการณ์ของไทยท่ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับการแก้ไขสถานการณ์ในรัฐยะไข่ 
เช่น การบริหารจัดการคนไร้รัฐ การดูแลผู้หนีภัยการสู้รบ การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) การที่นางออง ซาน ซู จี ได้เชิญ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เข้าร่วมเป็นประธาน 
Advisory Board on Rakhine แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจไทยจากท่าทีไทยที่แสดงความเข้าใจและพร้อมที่จะ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงใจ 

2.4 การหารือทวิภาคีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิก 
ASEM 
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2.4.1 การหารือกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งพัฒนาการทางการเมืองของไทยและขอรับ

การสนับสนุนต่อการปรับข้อมติการด าเนินความสัมพันธ์ไทย – สหภาพยุโรปในการประชุม Foreign Affair Council : FAC 
ซึ่งจะท าให้ไทยสามารถติดต่อกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในระดับการเมืองได้ 

2.4.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอให้ฝ่ายจีนพิจารณาทบทวนประเด็นต่างๆ 

เช่น การปรับปรุงร่องน้ าการเดินเรือในแม่น้ าล้านช้าง – แม่น้ าโขง ภายใต้กรอบคณะกรรมการร่วมเพื่อประสานการ
ด าเนินการตาม ความตกลงสี่ฝ่ายว่าด้วย การเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ าล้านช้าง  – แม่น้ าโขง (Joint Committee on 
Coordination of Commercial Navigation on the Lancang – Mekong River : JCCCN) เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่าน
มาได้มีพัฒนาการสร้างถนนและทางรถไฟ รวมทั้งแผนงาน Belt and Road Initiative ซึ่งจะช่วยให้การขนส่ง  
และคมนาคมถึงเมืองต่างๆ ในประเทศลุ่มน้ าโขงสะดวกมากขึ้น ดังนั้น ความจ าเป็นของการขนส่งทางน้ าจึงน่าจะลดลง
หรืออาจจะไม่จ าเป็นต้องอาศัยเรือขนาดใหญ่ถึง 500 ตันกรอสตามที่ตั้งเป้าไว้ (ฝ่ายจีนรับกลับไปพิจารณา และจะแจ้งผล
ให้ทราบในการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 15 ธันวาคม 
2560 ซึ่งจีนได้ตอบสนองข้อห่วงกังวลของฝ่ายไทยในเชิงบวก) 

2.5 การด าเนินการในอนาคต 
รัฐมนตรีได้รับทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในปี ค.ศ. 2018 เช่น การประชุมรัฐมนตรีวัฒนธรรม

เอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 8 ระหว่างวันท่ี 1 – 2 มีนาคม 2561 
3. ในปีนี้ ASEM ได้ปรับปรุงการท างานเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก โดยได้จัดตั้ง

คณะท างาน ASEM Pathfinder Group on Connectivity : APGC (โดยมีผู้แทนจากสหภาพยุโรปและคณะมนตรี  
แห่งสหภาพยุโรปเป็นประธานร่วม และมีเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสจากประเทศสมาชิก ASEM เข้าร่วมเป็นคณะท างาน)  
เพื่อก าหนดนิยามความเชื่อมโยงของ ASEM และแผนการด าเนินงานในการสร้างความเชื่อมโยงของ ASEM ในทุกมิติ  
เพื่อส่งเสริมการเช่ือมโยงของสองภูมิภาคให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศศูนย์กลาง  
การเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยต่อไป 

4. กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ผลการประชุมดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรมและ  
เป็นประโยชน์ท่ีชัดเจนต่อประชาชน รวมทั้งจะเป็นการส่งเสริมบทบาทไทยในการสนับสนุนการด าเนินงานของ ASEM  
ผลการประชุมดังกล่าวจึงมีประเด็นที่ต้องมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวง  
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
คมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อติดตามความร่วมมือท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาการเข้าร่วมในโครงการ
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หรือกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กรอบ ASEM ต่อไป 
5. กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในฐานะประธานการประชุมได้ออก

แถลงการณ์ประธานการประชุม ASEM FMM13 ซึ่งเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของสมาชิก ASEM ในการส่งเสริมความ  
เป็นหุ้นส่วนในด้านการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมถึงกิจกรรมการด าเนินการในอนาคต ถ้อยแถลงการณ์
ดังกล่าวไม่มีถ้อยค าหรือบริบทใดที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญา
ตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยที่  
ผลการประชุมดังกล่าวเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (7) บัญญัติให้เสนอคณะรัฐมนตรี 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโยป ครั้งท่ี 13 (13th ASEM Foreign Ministers’ 
Meeting : ASEM FMM13) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันท่ี 20 – 21 พฤศจิกายน 2560  ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามความร่วมมือและพิจารณาในการเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมเอเชีย – ยุโรป ปี 2561 เพื่อให้การด าเนินการต่างๆ เกิดผลเป็นรูปธรรม
ต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130261 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลพิมพา ต าบลหอมศีล ต าบลบางสมัคร 

อ าเภอบางปะกง และต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าลบพิมพา ต าบลหอมศีล ต าบลบางสมัคร อ าเภอบางปะกง และต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลพิมพา  
ต าบลหอมศีล ต าบลบางสมัคร อ าเภอบางประกง และต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขยาย  
ทางหลวงชนบท ฉช.2004 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คค. เสนอว่า กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการขยายทางหลวง

ชนบท ฉช.2004 เนื่องจากทางหลวงชนบท ฉช.2004 ใช้เป็นเส้นทางสนับสนุนการเดินทางระหว่าง  
จังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และสนับสนุนการเช่ือมต่อนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์และนิคมอุตสาหกรรม
อื่นๆ ในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการขยายถนนเดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร เขตทางกว้างประมาณ 
30 – 50 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 11.102 กิโลเมตร มีท่ีดินที่ถูกเวนคืนเนื้อท่ีประมาณ 76 ไร่ จ านวนประมาณ 
304 แปลง มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 128 รายการ ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการประมาณ 
1,646,458,041.00 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณในการเวนคืน 606,323,040 บาท และงบประมาณในการ
ก่อสร้าง 1,040,135,001 บาท 

2. การด าเนินการตามโครงการดังกล่าวจะช่วยแก้ปัญหาในเขตปริมณฑล เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และรองรับปริมาณการจราจรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนท่ีสัญจรในชุมชนเมือง  
อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมด้านโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ทั้งนี้ กรมทางหลวงชนบทได้ศึกษาวิเคราะห์ 
ความเหมาะสมในการด าเนินโครงการ ผลการวิเคราะห์ความคุ้มทุนพบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 620,369,868.07 บาท 
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.39 และอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ 

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

เพื่อให้การขยายทางหลวงชนบทตามโครงการดังกล่าวเป็นไป
ตามแผนการที่ก าหนดไว้ รวมทั้งเพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็ว
แก่การจราจรและการขนส่งทางบก อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(EIRR) มีค่าร้อยละ 16.93 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมในการด าเนินการ 
3. กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ

ก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
แล้ว จ านวน 3 ครั้ง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.50 เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวฯ มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เนื่องจากเป็นว่าการขอตราพระราช

กฤษฎีกานี้เป็นไปเพื่อให้มีกฎหมายรองรับ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนท่ีแน่นอนในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ในท้องที่ต าบลพิมพา ต าบลหอมศีล ต าบลบางสมัคร อ าเภอบางประกง และต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
เพื่อขยายทางหลวงชนบท ฉช.2004 ซึ่งใช้เป็นเส้นทางสนับสนุนการเดินทางระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 
และสนับสนุนการเช่ือมต่อนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์และนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่ โดยพื้นท่ีที่ขอเวนคืนดังกล่าว  
ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่อย่างใด และเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับ
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว หากผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจราคาหรือจ านวนเงินค่าทดแทนท่ีทางราชการก าหนดให้ 
ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ รวมถึงใช้สิทธิในการฟ้องคดีตามขั้นตอนของกฎหมายได้ต่อไป ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ขอให้กระทรวงคมนาคมให้ความส าคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้ าภายหลังจาก
การก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลพิมพา ต าบลหอมศีล ต าบลบางสมัคร 
อ าเภอบางปะกง และต าบลเทพราช อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ  
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 7/2561 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130261 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลกาฬสินธุ์ ต าบลโพนทอง และต าบลหนองกุง 

อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลกาฬสินธุ์ ต าบลโพนทอง และต าบลหนองกุง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....  
โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลกาฬสินธุ์ ต าบลโพนทอง และ  
ต าบลหนองกุง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คค. เสนอว่า กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวง

ชนบท สาย ณ ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องทาง
จราจรพร้อมเกาะกลาง เขตทางกว้าง 60.00 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 2.864 กิโลเมตร ช่องจราจรกว้างช่องละ 
3.50 เมตร  เกาะกลางกว้าง 5.00 เมตร ชนิดผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีไหล่ทางกว้างข้างละ 3.00 เมตร  
ทางเท้า (เฉพาะในเขตชุมชน) กว้างข้างละ 3.00 เมตร มีพ้ืนท่ีที่ถูกเวนคืนประมาณ 93 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้าง  
ถูกเวนคืนประมาณ 17 หลัง ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการประมาณ 343.625 ล้านบาท (งบเวนคืนท่ีดินและ
อสังหาริมทรัพย์ประมาณ 194.500 ล้านบาท และงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 149.125 ล้านบาท) 

2.การด าเนินการตามข้อ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาเมืองเช่ือมโยงระบบโครงข่ายคมนาคม  
ในเขตเมืองให้มีความสมบูรณ์ สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเมือง
และเปิดพื้นที่การพัฒนาเมืองกาฬสินธุ์เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยโครงการก่อสร้างทางหลวง
ชนบทสายดังกล่าว เป็นโครงการที่จังหวัดกาฬสินธุ์ของความอนุเคราะห์ให้กรมทางหลวงชนบทด าเนินการส ารวจ
ออกแบบ ประมาณการราคาค่าก่อสร้าง ค่าเวนคืน และสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้าง  
และจากการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการด าเนินโครงการการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจพบว่า 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( NPV) มีค่า 48,495,574 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.27 และอัตรา

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

เพื่อสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการผังเมืองรวมเมือง
กาฬสินธุ์ รวมทั้งเพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร
และการขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจของโครงการ ( EIRR) มีค่าร้อยละ 13.81 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสม  
ในการด าเนินการ และหากพิจารณาถึงผลประโยชน์ทางอ้อมที่เกี่ยวกับการรองรับการขยายตัวของเมืองและการพัฒนา
พื้นที่ในอนาคตของโครงการก็จะมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยผลการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวง  
พ.ศ. 2550 – 2559 มียานพาหนะเข้ามาใช้ในปริมาณสูงและผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์มีผลตอบแทนการ
ลงทุน (IRR) หรือร้อยละ 17.1 จึงจัดว่ามีความคุ้มค่าที่จะด าเนินโครงการ 

3. กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ
ก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 แล้ว 
จ านวน 3 ครั้ง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 77.34 ไม่คัดค้านและเห็นว่าโครงการดังกล่าวมี
ผลดีมากกว่าผลเสียจึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาตามดังกล่าวมาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการขอตรา  

พระราชกฤษฎีกานี้เป็นไปเพื่อให้มีกฎหมายรองรับ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ท่ีมีสิทธิเข้าไปท า
การส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนท่ีแน่นอนในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมาย ในท้องที่ต าบลกาฬสินธุ์ ต าบลโพนทอง และต าบลหนองกุง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างทางหลวงชนบท 
สาย ณ ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ โดยพื้นท่ีที่ขอเวนคืนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่อย่างใด และเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว  
หากถูกเวนคืนไม่พอใจราคาหรือจ านวนเงินค่าทดแทนท่ีทางราชการก าหนดให้ ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ รวมถึงใช้สิทธิ  
ในการฟ้องคดีตามขั้นตอนของกฎหมายได้ต่อไป ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นเพิ่มเติมว่าขอให้กระทรวงคมนาคม
ให้ความส าคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้ าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่อง  
การระบายน้ าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลกาฬสินธุ์ ต าบลโพนทอง และต าบลหนองกุง 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 


