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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 8 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

080162 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหมีกฎหมาย
วาดวยวิชาชีพสัตวบาลข้ึน โดยมีสภาสัตวบาลเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีและอํานาจในการรับข้ึนทะเบียนและออก
ใบอนุญาตใหแกผูขอเปนผูประกอบวิชาชีพสัตวบาล ท้ังน้ี เพ่ือใหการควบคุมการประกอบวิชาชีพสัตวบาลเปนไปใน
มาตรฐานเดียวกัน 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา การเลี้ยงสัตวของประเทศไทยในปจจุบัน มีความเจริญกาวหนาอยางมาก เปนท่ีไววางใจ 

จากประเทศท่ีมีมาตรฐานการบริโภคอาหารสูง ซึ่งตองการอาหารท่ีมีคุณภาพดีและมีความปลอดภัยสูง เพ่ือความย่ังยืน
และความมั่นคงของกิจการปศุสัตวของประเทศ จึงตองมีมาตรการท่ีเชื่อถือไดในการผลิตทุกขั้นตอน ดังน้ัน  
ผูประกอบวิชาชีพสัตวบาลจะตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถท่ีดี มีความรับผิดชอบสูงและมีจรรยาบรรณ 
ในการทํางาน และเพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพสัตวบาลใหมีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือประโยชน
ตอการพัฒนาดานการเลี้ยงสัตวเพ่ือการคา ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญดานเศรษฐกิจ จึงจําเปนตองมีกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
สัตวบาลข้ึนใชบังคับ จึงไดยกรางพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... ดังกลาว 

2. กษ. ไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นเพ่ือประกอบการเสนอรางพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... 
ตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2560 แลว 
โดยกรมปศุสัตวไดเปดรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนเก่ียวของตอรางพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... ซึ่งไดจัด
ประชุมรับฟงความคิดเห็น เมื่อวันศุกรท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 พรอมท้ังเปดรับฟงความคิดเห็นออนไลนผานทาง
เว็บไซตของกรมปศุสัตว (www.dld.go.th) และ 0สมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย (www.ahathai.com) ตั้งแต 0วันท่ี  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลความสามารถ ความประพฤติ 
และจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพสัตวบาล และเพ่ือสงเสริม
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสัตวบาลใหมีคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน เหมาะกับ
ความเจริญกาวหนาของกิจการปศุสัตวของประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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11 – 25 เมษายน 2561 รวมระยะเวลา 15 วัน โดยไมมีผูใดแสดงความคิดเห็น หรือคัดคาน ท้ังน้ี ไดจัดทํารายงาน
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติ คําช้ีแจงตามหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist) และการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายดังกลาวแลว ซึ่งไดนําสรุปผลการรับฟง
ความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายดังกลาวเผยแพรผานทางเว็บไซตของกรมปศุสัตว 
(www.dld.go.th) รวมท้ังไดเสนอแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวมาดวยแลว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติตอไป 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมาย 
ลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 
  

http://www.dld.go.th/
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 8 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

080162 

 
เรื่อง : ขออนุมัติดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าลํานํ้าพุง - นํ้ากํ่า อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติให กษ. โดยกรมชลประทาน ดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าลํานํ้าพุง-นํ้ากํ่า อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร มีกําหนดแผนงานโครงการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบวงเงิน
งบประมาณท้ังสิ้น 2,100 ลานบาท 

2. มอบหมายใหสํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดหาแหลงเงินเพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการ 
ใหเปนไปตามแผนงานตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ความเปนมาของโครงการ 

ดวยลํานํ้าพุง มีความยาวประมาณ 99.5o กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีลุมนํ้า 837 ตารางกิโลเมตร พ้ืนท่ีลํานํ้าพุง 
ชวงตนมีความลาดชันเปนภูเขามีพ้ืนท่ีราบนอย ชวงกลางมีความลาดชันสูง และในชวงปลายท่ีไหลลงหนองหารมีลักษณะ
คอนขางราบ ทําใหในชวงฤดูฝนจะมีนํ้าหลากจากตนนํ้า กลางนํ้า ไหลลงมาแรงและเร็ว จึงสงผลใหมีปริมาณนํ้าเออทวม 
ในพ้ืนท่ีราบตอนลางบริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร เปนประจํา และในชวงฤดูแลงปริมาณนํ้าในลํานํ้าพุงมีนอย 
ประกอบกับในพ้ืนท่ียังไมมีการพัฒนาแหลงเก็บกักนํ้า สงผลใหปริมาณนํ้าในลํานํ้าพุงไมเพียงพอกับความตองการใชนํ้าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค และการเกษตร 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดําริ เมื่อวันท่ี  
20 พฤศจิกายน 2535 ในคราวเสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรสภาพพ้ืนท่ีบริเวณฝงตะวันออกของหวยนํ้าพุง 
และลําหวยตาง ๆ เขตบานตองโขบ ตําบลตองโขบ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร เน่ืองจากพ้ืนท่ีในเขตตําบลตองโขบ
และตําบลใกลเคียงมีปญหานํ้าในหวยนํ้าพุงมีระดับสูง ในฤดูฝนจึงไหลลนตลิ่งเขาทวมพ้ืนท่ีเพาะปลูกเปนประจํา ฤดูแลง
ราษฎรตองประสบกับปญหาขาดแคลนนํ้าสําหรับใชทําการเกษตรและอุปโภคบริโภค จึงควรดําเนินการดังน้ี 

(1) สํารวจระดับหลังถนนสายริมลําหวยนํ้าพุงตั้งแตแยกทางหลวงหมายเลข 223 ถึงบานโพนปอหู  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือบรรเทาปญหาอุทกภัยในเขตอํา เภอเมืองสกลนคร  
และอําเภอโกศรีสุพรรณ โดยการกอสรางคลองผันนํ้าเพ่ือตัดยอดนํ้า 
จากลํานํ้าพุงกอนไหลลงสูหนองหารโดยผันนํ้าลงลํานํ้ากํ่า สามารถลด
ปริมาณนํ้าท่ีไหลลงสูหนองหารไดประมาณ 55 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
หรือคิดเปนรอยละ 40 ชวยเหลือประชาชนเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
การเกษตรครอบคลุมพ้ืนท่ี 78,358 ไร 10,857 ครัวเรือน 53 หมูบาน 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 4 ตําบล ไดแก ตําบลตองโขบ ตําบลเหลาโพนคอ  
ตํ าบลด านมวงคํ า  และตํ าบลแมดนาทม  อํา เภอโคกศรีสุพรรณ  
จังหวัดสกลนคร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในเขตอําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร สําหรับใชพิจารณาเสริมหลังถนนใหสูงข้ึนตามความเหมาะสม เพ่ือปองกันนํ้า
จากหวยนํ้าพุงไหลเขาทวมทําความเสียหายแกพ้ืนท่ีทําการเพาะปลูกของราษฎรในเขตตําบลตองโขบ และตําบลใกลเคียง
ในชวงฤดูฝน 

(2) ควรพิจารณากอสรางอาคารบังคับนํ้าท่ีปากลําหวยรองชางเผือกทางฝงตะวันออกของลําหวยนํ้าพุง  
เพ่ือควบคุมการไหลของนํ้าในลําหวยตาง ๆ ตามท่ีตองการ 

(3) ควรพิจารณาวางโครงการขุดลอกลําหวยตาง ๆ ท่ีปจจุบันมีสภาพตื้นเขิน เชน หวยรองชางเผือก หวยชัน 
และควรขุดคลองตอเช่ือมกับหนองนํ้าธรรมชาติตาง ๆ พรอมกอสรางอาคารบังคับนํ้าใหสามารถระบายนํ้าทวมออกจาก
พ้ืนท่ีเพาะปลูกไปลงลํานํ้ากํ่าไดสะดวกในฤดูฝน และรับนํ้าจากหวยนํ้าพุงผานลําหวยรองชางเผือกและลําหวยอ่ืน ๆ  
เขาเก็บในหนองนํ้าตาง ๆ เพ่ือใหราษฎรไดใชทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคในฤดูแลง 

(4) ควรพิจารณาปรับปรุงหนองนํ้าธรรมชาติตาง ๆ เชน หนองคําฮุย หนองปูตา รวมท้ังกลุมหนองนํ้า 
ขนาดเล็กตาง ๆ ท่ีอยูระหวางบานแมด กับบานพรหมศรีธาตุ ตลอดจนสระนํ้าตาง ๆ ใหสามารถเก็บขังนํ้าไดมากยิ่งข้ึน 
พรอมท้ังขุดคลองเช่ือมตอถึงกันตามความเหมาะสม โดยหนองนํ้าและสระนํ้าเหลาน้ีจะไดรับนํ้าจากลําหวยตาง ๆ  
ท่ีทําการปรับปรุง ซึ่งจะเปนแหลงรองรับนํ้าชวยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนไดสวนหน่ึงและสามารถใชเปนแหลงเก็บนํ้า 
ใหราษฎรไดใชทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคในฤดูแลงไดอีกดวย กรมชลประทานไดสนองพระราชดําริ โดยไดพัฒนา
โครงการชลประทานในพ้ืนท่ี ดวยการกอสรางสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาและกอสรางแกมลิง ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง  
อําเภอโพนนาแกว อําเภอโคกศรีสุพรรณ และอําเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร แตสามารถบรรเทาปญหาอุทกภัย 
และภัยแลงในพ้ืนท่ีไดบางสวนเทาน้ัน กรมชลประทาน จึงไดพิจารณาแนวทางการบรรเทาปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ี  
เห็นควรกอสรางประตูระบายนํ้าลํานํ้าพุง – นํ้ากํ่าและระบบสงนํ้า เพ่ือเปนการลดอิทธิพลนํ้าหนุนชวงทายหนองหาร
เพ่ือใหสามารถระบายนํ้าสวนเกินลงลํานํ้ากํ่าไดสะดวก และกอสรางระบบผันนํ้า เพ่ือตัดยอดนํ้าหลากจากลํานํ้าพุงลงสู 
ลํานํ้ากํ่า ซึ่งจะชวยลดปริมาณนํ้าท่ีจะไหลลงสูหนองหาร และเปนการเพ่ิมศักยภาพการระบายนํ้าของลํานํ้าสายตาง ๆ  
ชวงท่ีไหลกอนเขาเมือง ท้ังน้ี ในสวนการแกปญหาภัยแลง การกอสรางประตูระบายนํ้าลํานํ้าพุง – นํ้ากํ่าและระบบสงนํ้า 
จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักนํ้าในลํานํ้าพุง รวมถึงสามารถเก็บกักนํ้าไวในระบบผันนํ้า เพ่ือใหเพียงพอตอความ
ตองการใชนํ้าของราษฎรในฤดูแลงไดอีกดวย กรมชลประทานจึงไดดําเนินการศึกษาโครงการเบ้ืองตนโครงการประตู
ระบายนํ้าลํานํ้าพุง – นํ้ากํ่า อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร แลวเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 

2. สาระสําคัญ 
โครงการประตูระบายนํ้าลํานํ้าพุง - นํ้ากํ่าอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร เปนการกอสรางประตู

ระบายนํ้าหัวงานและอาคารประกอบ คลองผันนํ้าและอาคารประกอบ และระบบสงนํ้าและอาคารประกอบ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผันนํ้าหลากของลํานํ้าพุงกอนท่ีจะไหลสูพ้ืนท่ีอําเภอเมืองสกลนคร และพ้ืนท่ีนํ้าพุงตอนลางโดยการผันนํ้า
ไปยังลํานํ้ากํ่า รวมถึงการพัฒนาระบบชลประทานลุมนํ้าพุง เพ่ือชวยเหลือประชาชนในดานการอุปโภคบริโภค  
และการเกษตรครอบคลุมพ้ืนท่ีรับประโยชน 78,358 ไร โดยมีแผนงานโครงการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566) 
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วงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 2,100 ลานบาท (แบงเปน คากอสราง 1,837.8364 ลานบาท คาท่ีดิน 190.8000 ลานบาท 
คา EIMP 20.000 ลานบาท และเผื่อเหลือเผื่อขาด 51.3636 ลานบาท) ซึ่งโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงค  
เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีลุมนํ้าพุง และเพ่ือเปนแหลงเก็บกักนํ้า สามารถเพ่ิมปริมาณนํ้าตนทุนในพ้ืนท่ีลุมนํ้าพุง 
และลุมนํ้ากํ่า และเพ่ือสงนํ้าสําหรับการอุปโภคบริโภค การเกษตร การอุตสาหกรรม การปศุสัตว และการรักษาระบบ
นิเวศใหกับพ้ืนท่ี 4 ตําบล 53 หมูบาน 10,857 ครัวเรือน 

3. สถานภาพโครงการ 
(1) การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการประตูระบายนํ้าลํานํ้าพุง - นํ้ากํ่าฯ 

ไมเขาขายท่ีตองจัดทํารายงาน EIA เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีชลประทานไมถึง ๘๐,๐๐๐ ไร ไมอยูในเขตพ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุมนํ้าช้ัน ๑ 
ไมมีการผันนํ้าขามลุมนํ้าหลัก ๒๕ ลุมนํ้า และการผันนํ้าระหวางประเทศ ไมไดกอสรางประตูระบายนํ้าในแมนํ้าสายหลัก 
๒๓ สาย 

(2) การจัดหาท่ีดินเพ่ือดําเนินโครงการ โครงการตองใชท่ีดินเพ่ือการกอสราง ประมาณ 880 แปลง คิดเปน
เน้ือท่ีประมาณ 1,985 ไร แบงออกเปน (1) ท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิประมาณ 517 แปลง เน้ือท่ีประมาณ 1,325 ไร  
(2) ท่ีดินไมมีเอกสารสิทธ์ิประมาณ 363 แปลง เน้ือท่ีประมาณ 660 ไร โดยปจจุบันอยูระหวางเตรียมความพรอมดาน
การสํารวจปกหลักเขต โดยสามารถดําเนินการดานการจัดหาท่ีดินไดทันทีเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีใหเริ่ม
ดําเนินโครงการ 

(3) กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน กรมชลประทานไดดําเนินการสรางการมีสวนรวมในการพัฒนา
แหลงนํ้ารวมกับประชาชนในพ้ืนท่ีแลว จํานวน 3 ครั้ง (พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561) ซึ่งผลการประชุม 
พบวา ราษฎรสวนใหญเห็นดวยกับการพัฒนาโครงการ และตองการใหเรงรัดดําเนินการกอสราง 

(4) การศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตร กรมชลประทานไดวิเคราะหความคุมคาฯ แลว ท่ีอัตราคิดลดรอย
ละ 12 พบวา มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 60.980 ลานบาท อัตราผลประโยชนตอคาลงทุน (B/C Ratio) 1.050 อัตรา
ผลตอบแทนดานเศรษฐกิจ (EIRR) 9.900 % ถือวามีความคุมคาในการลงทุน 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สําหรับคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณและใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 8 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

080162 

 
เรื่อง : ขออนุมัติดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าบานกอ พรอมระบบสงนํ้า จังหวัดสกลนคร 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติให กษ. (กรมชลประทาน) ดําเนินโครงการประตูระบายนํ้าบานกอ พรอมระบบสงนํ้า จังหวัดสกลนคร 
มีกําหนดแผนงานโครงการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทังสิ้น 1,249 ลานบาท 

2. มอบหมายใหสํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหเปนไปตามแผนงานโครงการตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ความเปนมาของโครงการ 

ดวยสภาพพ้ืนท่ีลํานํ้ายามมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายป 1,607 มิลลิเมตร และปริมาณนํ้าทารายปเฉลี่ย 544.62 
ลานลูกบาศกเมตร เปนปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยในฤดูฝนประมาณ 516.28 ลานลูกบาศกเมตร และฤดูแลงประมาณ 28.34 
ลานลูกบาศกเมตร ถึงแมวาปริมาณนํ้าทาในพ้ืนท่ีจะมีปริมาณคอนขางมาก  แตยังไมมีแหลงเก็บกักนํ้าขนาดใหญสําหรับ
เก็บนํ้าไวใชในฤดูแลง จึงตองอาศัยนํ้าจากลํานํ้ายามเพียงอยางเดียว สงผลใหในชวงฤดูแลงราษฎรในพ้ืนท่ีไมมีนํ้าเพียงพอ
ตอการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรกรรม ทําใหเกิดการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม  
กรมชลประทานจึงไดมีการศึกษาวางโครงการประตูระบายนํ้าบานกอ พรอมระบบสงนํ้า จังหวัดสกลนคร ซึ่งศึกษาแลว
เสร็จเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕5  

2. สาระสําคัญ 
โครงการประตูระบายนํ้าบานกอพรอมระบบสงนํ้า จังหวัดสกลนคร เปนการกอสรางประตูระบายนํ้าหัวงาน

และอาคารประกอบ บานระบายตรง ขนาดชองกวาง 8.00  เมตร สูง 8.30 เมตร จํานวน 4 ชอง อัตราการระบายนํ้า
สูงสุด 400 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และระบบสงนํ้าและอาคารประกอบฝงขวาและฝงซาย ครอบคลุมพ้ืนท่ีรับประโยชน 
10,000 ไร โดยมีแผนงานโครงการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566) วงเงินท้ังสิ้น 1,249.00 ลานบาท 
(แบงเปน คากอสราง 1,104.6184 ลานบาท คาท่ีดิน 86.4960 ลานบาท คา EIMP 11 ลานบาท และเผื่อเหลือ 
เผื่อขาด 46.8856 ลานบาท) ซึ่งโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแหลงเก็บกักนํ้าในลํานํ้ายามบริเวณบานกอ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือสามารถบรรเทาปญหานํ้าทวมบริ เวณดานเหนือนํ้า 
ของประตูระบายนํ้าบานกอ และเปนแหลงนํ้าตนทุนสงชวยเหลือพ้ืนท่ีปลูก
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 8 หมูบานในเขตตําบลหนองสนม อําเภอวานรนิวาส 
จังหวัดสกลนคร ประมาณ 10,000 ไร ราษฎรไดรับประโยชน 1,067 
ครัวเรือน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ไวชวยเหลือการเพาะปลูกโดยเฉพาะชวงฤดูแลง ใหแกพ้ืนท่ีบางสวนของอําเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เพ่ือเปนแหลง
เพาะขยายพันธุปลา และเปนแหลงทําการประมงซึ่งเปนอาชีพเสริมใหแกประชาชน และเพ่ือเปนแหลงทองเท่ียวและ
สถานท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน 

3. สถานภาพโครงการ 
(1) การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการน้ีไมเขาขายท่ีตองจัดทํารายงาน 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เน่ืองจากโครงการดังกลาวมีพ้ืนท่ีชลประทานไมถึง ๘๐,๐๐๐ ไร ไมอยูในเขต
พ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุมนํ้าช้ัน ๑ ไมมีการผันนํ้าขามลุมนํ้าหลัก ๒๕ ลุมนํ้า และการผันนํ้าระหวางประเทศ ไมไดกอสรางประตู
ระบายนํ้าในแมนํ้าสายหลัก ๒๓ สาย 

(2) การจัดหาท่ีดินเพ่ือดําเนินโครงการ โครงการตองใชท่ีดินเพ่ือการกอสราง ประมาณ 730 แปลง คิดเปน
เน้ือท่ีประมาณ 1,640 ไร แบงออกเปน (1) ท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิประมาณ 694 แปลง เน้ือท่ีประมาณ 1,575 ไร  
(2) ท่ีดินไมมีเอกสารสิทธ์ิประมาณ 36 แปลง เน้ือท่ีประมาณ 65 ไร โดยปจจุบันอยูระหวางเตรียมความพรอม 
ดานการสํารวจปกหลักเขต สามารถดําเนินการดานการจัดหาท่ีดินไดทันทีเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
ใหเริ่มดําเนินโครงการ 

(3) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน กรมชลประทานไดจัดการประชุมเพ่ือช้ีแจง และรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ จํานวน 2 ครั้ง (พ.ศ. 2553 และ 2560) ซึ่งผลการประชุม 
พบวา ประชาชนสวนใหญเขาใจในวัตถุประสงคและประโยชนของโครงการ และเห็นดวยกับการดําเนินโครงการ 

(4) การศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตร กรมชลประทานไดวิเคราะหความคุมคาฯ แลวท่ีอัตราคิดลดรอย
ละ 9 พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 28.62 ลานบาท อัตราผลประโยชนตอคาลงทุน (B/C Ratio) 1.11 อัตรา
ผลตอบแทนดานเศรษฐกิจ (EIRR) 10.06 % ถือวามีความคุมคาในการลงทุน 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สําหรับคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมและสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 8 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

080162 

 
เรื่อง : ขออนุมัติดําเนินโครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติให กษ. ดําเนินงานโครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
มีกําหนดแผนงานโครงการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการท้ังสิ้น 
21,000 ลานบาท 

2. มอบหมายใหกระทรวงการคลัง (กค.) และสํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดหาแหลงเงิน 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการใหเปนไปตามแผนงานตอไป ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2560 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ความเปนมาของโครงการ 

เน่ืองจากพ้ืนท่ีลุมนํ้าเจาพระยาประสบปญหาอุทกภัยซ้ําซากมาตลอด โดยเฉพาะป พ.ศ. 2554 เปนปท่ีเกิด
มหาอุทกภัยครอบคลุมพ้ืนท่ีเปนบริเวณกวาง สรางความเสียหายอยางมาก สาเหตุมาจากมีปริมาณฝนตกในพ้ืนท่ีลุมนํ้า
เจาพระยามากในชวงเวลาสั้นและตอเน่ือง จนความสามารถในการระบายนํ้าของแมนํ้าเจาพระยาและลํานํ้าสายอ่ืน 
ไมสามารถรองรับได ทําใหปริมาณนํ้าท่ีเกิดข้ึนในลุมนํ้าเจาพระยาตอนบนท้ังหมดไมสามารถระบายลงลุมนํ้าเจาพระยา
ตอนลางและออกสูทะเลอาวไทยไดทัน สงผลใหเกิดความเสียหายกับพ้ืนท่ีชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม  
กรมชลประทานจึงไดจัดทําแผนการบรรเทาอุทกภัยลุมนํ้าเจาพระยา 9 แผนงาน โดยหน่ึงในน้ันมีโครงการขนาดใหญ 
ท่ีมีความสําคัญและมีประสิทธิผลสูงตอการระบายนํ้าในภาพรวม คือ โครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล - บางไทร 
ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติไดใหความเห็นชอบในหลักการของแผนการบรรเทาอุทกภัยในลุมนํ้าเจาพระยา  
๙ แผนงานแลว ในคราวการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

ตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2560 เห็นชอบในหลักการการเตรียมความพรอม 
ในการดําเนินโครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และใหดําเนินการใหเปนไป
ตามความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ีเห็นวา หากเปน

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสามารถชวยบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุมนํ้าเจาพระยาตั้งแต
ทายเข่ือนเจาพระยาจนถึงอาวไทย และเพ่ิมศักยภาพในการใชประโยชน
พ้ืนท่ีดานการเกษตรในอําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางบาล  
อําเภอบางไทร อําเภอบางปะอิน อําเภอผักไห  และอําเภอเสนา  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 229,138 ไร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพียงการเตรียมความพรอมเพ่ือการกอสรางทางระบายนํ้าหลากและอาคารบังคับนํ้าในลํานํ้าสาขาก็สามารถดําเนินการได
โดยไมตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (รายงาน EIA) แตหากเปนการเตรียมความพรอมการกอสราง
เข่ือนพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนประตูระบายนํ้าบนแมนํ้าเจาพระยาจะเขาขายตองจัดทํารายงาน EIA รวมถึงใหเรงรัด 
การดําเนินโครงการใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว และใหสํานักงบประมาณ และกระทรวงการคลังพิจารณาจัดหาแหลง
เงินท่ีใชดําเนินการโดยอาจพิจารณาจากความรวมมือจากประเทศตาง ๆ เงินกู หรือเงินงบประมาณ พรอมน้ีใหรับ
ความเห็น 3 หนวยงานไปดําเนินการ ดังน้ี 

ลําดับ หนวยงาน ความเห็น 

1 กระทรวง
อุตสาหกรรม 

เห็นควรใหมีกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใหครอบคลุม
ประชาชนผูไดรับผลกระทบ และควรจัดหาพ้ืนท่ีกอสรางท่ีผลกระทบ
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด 

2 สํานักงบประมาณ เห็นควรใหมีการบูรณาการทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือสรางการรับรู
และความเขาใจรวมกัน และใหศึกษาผลกระทบทางดานการเงิน 
ในการดํา เ นินโครงการ รวมถึงใหกรมชลประทานปรับแผน 
การปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ป พ.ศ. 2561  
ในโอกาสแรกกอน 

3 คณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ

ขอใหกรมชลประทานเรงดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการแกไข
ปญหาอุทกภัยลุมเจาพระยาอยางเปนระบบเสนอคณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 

โดยท่ีกรมชลประทานไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2560 แลว ซึ่งสรุปได ดังน้ี 
(1) การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล – 

บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไมเขาขายท่ีตองจัดทํารายงาน EIA เน่ืองจากเปนการกอสรางคลองระบายนํ้าหลาก
และอาคารบังคับนํ้าในลํานํ้าสาขาไมไดเปนการกอสรางประตูระบายนํ้าในแมนํ้าสายหลัก 

(2) การจัดหาท่ีดินเพ่ือการดําเนินโครงการ โครงการมีท่ีดินท่ีใชดําเนินการประมาณ 740 แปลง เน้ือท่ี
ประมาณ 2,710 ไร แบงเปน 1) ท่ีดินมีเอกสารสิทธ์ิ 710 แปลง ประมาณ 2,690 ไร และ 2) ท่ีดินไมมีเอกสารสิทธ์ิ 
30 แปลง ประมาณ 20 ไร ซึ่งภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 19 กันยายน 2560 ใหเตรียมความพรอม
ดานการจัดหาท่ีดิน กรมชลประทานไดดําเนินการปกหลักเขตชลประทานแลวเสร็จรอยละ 97 โดยมีราษฎรยื่นคําขอ
รังวัดแลว 482 แปลง และดําเนินการจายคาทดแทนทรัพยสินใหแกราษฎรผูไดรับผลกระทบแลวเปนจํานวนเงิน 
๘๗,๓๒๔,๗๔๘.๖๐ บาท หรือคิดเปนรอยละ 7 ของราษฎรท่ีไดรับผลกระทบ  ท้ังน้ี คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวัน ท่ี  
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18 กันยายน 2561 ใหความเห็นชอบในหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินเพ่ือขอเวนคืนท่ีดิน เพ่ือใชใน 
การดําเนินการกอสรางโครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล – บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดวยแลว 

(3) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน กรมชลประทานไดจัดการประชุมเพ่ือช้ีแจง และรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนผูไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ จํานวน 8 ครั้ง ซึ่งผลการประชุมพบวาประชาชนเขาใจ 
ในวัตถุประสงคและประโยชนของโครงการประมาณรอยละ 75 

(4) การคํานึงและลดผลกระทบจากการดําเนินโครงการ กรมชลประทานไดแกไขแบบกอสรางปรับแก 
แนวคลองหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีชุมชน และลดความกวางเขตคลองในบริเวณท่ีแนวคลองตัดผานเขตชุมชน  

(5) การบูรณาการรวมกับหนวยงานอ่ืน กรมชลประทานไดบูรณาการกับหนวยงานตาง ๆ เชน กรมเจาทา 
กรมทางหลวง กรมทางหลวงชลบท การไฟฟาฝายผลิต หนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเปนการดําเนินการรวมกัน  
ท้ังเรื่องการขออนุญาต และการรวมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการนํ้าระหวางแมนํ้าเจาพระยา และคลองระบายนํ้าหลาก 

(6) การศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตร กรมชลประทานไดวิเคราะหความคุมคาฯ พบวา ท่ีอัตราคิดลด
รอยละ 12 มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 9,032.758 ลานบาท อัตราผลประโยชนตอคาลงทุน (B/C Ratio) 1.807 อัตรา
ผลตอบแทนดานเศรษฐกิจ (EIRR) 20.141 % ถือวามีความคุมคาในการลงทุน 

(7) การจัดทําแผนปฏิบัติการแกไขปญหาอุทกภัยลุมนํ้าเจาพระยาอยางเปนระบบ กรมชลประทานอยูระหวาง
ดําเนินการตามแผนบริหารจัดการนํ้าในพ้ืนท่ีลุมนํ้าเจาพระยาท่ีมีท้ังหมด 9 โครงการ โดยเริ่มดําเนินโครงการคลองระบาย
นํ้าบางบาล - บางไทร พรอมอาคารประกอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยากอน ท้ังน้ี ในสวนของแผนงานอีก 8 โครงการท่ี
เหลือ กรมชลประทานอยูระหวางดําเนินการศึกษาความเหมาะสม / สํารวจออกแบบ / พิจารณางบประมาณ ซึ่งหากมี
ความพรอมและมีความครบถวนในรายละเอียดแลว จะนําเสนอคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติพิจารณาใหความ
เห็นชอบตามลําดับความสําคัญและความจําเปนเรงดวนของโครงการตอไป 

2. สาระสําคัญ 
โครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล – บางไทร ฯ มีแผนการดําเนินโครงการ 5 ป (ปงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบวงเงิน 21,000 ลานบาท (แบงเปน คากอสราง 16,648.8852 ลานบาท คาท่ีดิน 
3,286.0000 ลานบาท คา EIMP 100.9700 ลานบาท และเผื่อเหลือเผื่อขาด 964.1448 ลานบาท)  
ซึ่งเปนโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าของแมนํ้าเจาพระยาบริ เ วณทาย เ ขื่อน เจาพระยาถึงปากแม นํ้า   
โดยการขุดคลองระบายนํ้าสายใหมเพ่ือผันนํ้าเลี่ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาจากแมนํ้าเจาพระยา ชวงตั้งแตอําเภอบางบาล
ถึงอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 22.50 กิโลเมตร โดยสามารถระบายนํ้าไดสูงสุดประมาณ 
1,200 ลูกบาศกเมตร/วินาที และกอสรางอาคารประกอบ ไดแก สะพานรถยนตขามคลองระบายนํ้าหลาก จํานวน 11 แหง 
อาคารจายนํ้า จํานวน 9 แหง สถานีสูบนํ้า จํานวน 27 แหง และประตูระบายนํ้าปลายคลองระบายนํ้าหลาก จํานวน 1 แหง 
นอกจากน้ียังมีการปรับปรุงคันก้ันนํ้าโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการและอาคารประกอบ และกอสรางกําแพงปองกันตลิ่งดวย 
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มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สําหรับคา ใชจ ายตามแผนการดํา เนิน โครงการฯ   
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณตอไป ท้ังน้ี  
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ 
และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ 
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 8 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

080162 

 
เรื่อง : การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงเกษตรและสหกรณ )  

(นายภานุวัฒน ณ นครพนม) 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายภานุวัฒน ณ นครพนม ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง 
ผูตรวจราชการกรมสงเสริมสหกรณ ใหดํารงตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิดานการสหกรณ (นักวิชาการสหกรณทรงคุณวุฒิ)  
กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตั้งแตวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 ซึ่งเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ 
และรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ไดใหความเห็นชอบดวยแลว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอขอแตงตั้งขาราชการดังกลาว ซึ่ง ก.พ. ไดพิจารณาคุณสมบัติและ

ประเมินผลงานของขาราชการดังกลาวแลวเห็นวา เปนผูคุณสมบัติและผลงานท่ีแสดงถึงความรู ความสามารถ และความ
เช่ียวชาญเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้งผูบังคับบัญชาจึงอาจดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามท่ีขอใหพิจารณา
ประเมินได โดยใหมีผลไมกอนวันท่ี 8 ตุลาคม 2561 ซึ่งเปนวันท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมินพรอมเอกสาร
ประกอบการขอประเมินครบถวนสมบูรณ 

2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2561 มาตรา 57 (7) บัญญัติใหการแตงตั้งขาราชการพล
เรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูสั่งบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักงาน
องคมนตรีนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งขาราชการดังกลาวใหดํารงตําแหนงตอไปแลว 

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

เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปดวยความเรียบรอยมีความ
ตอเน่ือง และเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 8 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

080162 

 
เรื่อง : แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลา 
 
สารัตถะ :  กษ .  เสนอ ครม .  พิจารณาแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลา 
รวม 7 คน ดังน้ี 

1. นายชวลิต ชูขจร     ประธานกรรมการ 
2. นายชนินทร ชลิศราพงศ     กรรมการ 
3. นายฆนัท ครุธกูล     กรรมการ 

(เปนบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
4. นางรัชดาภรณ ราชเทวินทร    กรรมการ 

(เปนบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
5. นายอุกฤษฏ มนูจันทรัถ     กรรมการ 
6. นางสาวจูอะดี พงศมณีรัตน    กรรมการ 

(ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
7. นางสาวชุติมา ศรีปราชญ    กรรมการ 

(ผูแทนกระทรวงการคลัง) 
ท้ังน้ี ใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ไดพิจารณา
เห็นชอบดวยแลว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีติเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 และ 10 ตุลาคม 2560) อนุมัติใหแตงตั้งประธาน

กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลา รวม 7 คน โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป 
ตามท่ี กษ. เสนอ 

2. กษ. รายงานวา ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลาท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (อ.ส.ป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

- 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แตงตั้ง (ตามขอ 1) ไดดํารงตําแหนงครบวาระสองป เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 
3. คณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลา ตามคําสั่ง กษ.  

ท่ี 234/2560 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2560 ไดดําเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการตามแนวทาง 
การแตงตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และในการประชุมครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมไดพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเขารับการเสนอแตงตั้งเปนประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลา รวม 11 
คน และนําเสนอตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณา ซึ่งไดคัดเลือกบุคคลเพ่ือเสนอแตงตั้งเปน
ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองคการสะพานปลา รวม 6 คน ซึ่งประธานกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจโดยไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไดเห็นชอบรายช่ือบุคคลดังกลาวตามท่ี กษ. 
เสนอแลว 

4. กระทรวงการคลังไดเสนอแตงตั้ง นางสาวชุติมา ศรีปราชญ เปนกรรมการผูแทนกระทรวงการคลัง 
ในคณะกรรมการองคการสะพานปลา 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 8 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

080162 

 
เรื่อง : ขออนุมัติกรอบงบประมาณโครงการรณรงคบริโภคขาวและผลิตภัณฑขาวของไทยท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ 

พ.ศ. 2563 - 2565 
 
สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติกรอบงบประมาณโครงการรณรงคบริโภคขาวและผลิตภัณฑขาวของไทย  
ท้ังตลาดในประเทศและตางประเทศ พ.ศ. 2563-2565 วงเงินงบประมาณรวม 359,733,400 บาท (สามรอยหาสิบ
เกาลานเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันสี่รอยบาทถวน) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงพาณิชยขออนุมัติกรอบงบประมาณโครงการรณรงคบริโภคขาวและผลิตภัณฑขาวของไทย ท้ังตลาด 

ในประเทศและตางประเทศ พ.ศ. 2563 - 2565 เพ่ือสงเสริมและขยายการสงออกขาวไทยในตลาดโลกท้ังดานออฟไลน
และออนไลน ประชาสัมพันธภาพลักษณท่ีดีของขาวไทยท่ีมีความหลากหลาย มีคุณภาพมาตรฐาน ใหเปนท่ียอมรับ 
และเช่ือมั่นของผูบริโภค และเปนประจักษอยางแพรหลาย กระตุนความตองการใหขาวไทยในกลุมผูบริโภคและผูนําเขา
ในตางประเทศ สรางภาพลักษณมาตรฐานขาวไทย เปนลูทางขยายตลาดขาวไทย โดยเฉพาะขาวหอมมะลิไทย 
ท่ีมีเครื่องหมายขาวหอมมะลิไทย และสรางความรูความเขาใจใหกับผูบริโภคในตางประเทศ ดําเนินการ 11 กิจกรรม  
(ในตางประเทศ ดานมาตรฐาน และในประเทศ) งบประมาณ 359,733,400 บาท โดยขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ ป 2563 - 2565 ท้ังน้ี โครงการดังกลาวไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการขาว (นบข.) ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 แลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรอนุมัติงบประมาณโครงการดังกลาว เน่ืองจากจะทําใหเกิด

ประโยชนตอการผลิตและการตลาดขาวของประเทศไทยอยางมากและคุมคา ดังน้ี 
1. เสริมสรางความเช่ือมั่นของผูประกอบการคาขาวและผูบริโภคในคุณภาพและมาตรฐานสินคาขาวไทยในระดับ

สากลท่ีเปนประโยชนทางการสงเสริมทางการคาและเพ่ิมมูลคาสินคาขาวไทย 
2. มีฐานขอมูลโภชนาการของขาวไทยท่ีเปนประโยชนตอการยกระดับราคาและมูลคาเพ่ิมและการบริหารจัดการ

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

เ พ่ือเปนการประชาสัมพันธสรางการรับรู ให กับเกษตรกร 
และประชาชนผูบริโภคถึงภาพลักษณท่ีดีของขาวไทย ท่ีมีความหลากหลาย 
มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน เปนท่ียอมรับและเช่ือมั่นของผูบริโภคตลอดจน
สารท่ีเปนประโยชนในขาวเปนท่ีประจักษอยางแพรหลาย เพ่ือกระตุน
ความตองการใชข าวไทยในกลุ มผูบริ โภคท้ังในและตางประเทศ 
และผูนําเขาในตางประเทศ อันจะเปนลูทางขยายตลาดขาวไทย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ดวยหลักการตลาดนําการผลิต 
3. จะทําใหมีการขยายตลาดขาวไทยเชิงรุก ผูบริโภคท้ังในและตางประเทศยอมรับและเช่ือมั่นในคุณภาพมาตรฐานขาว

และผลิตภัณฑจากขาวของประเทศไทย 
4. ทําใหตลาดตางประเทศมีการสั่งซื้อขาวจากประเทศไทยอยางตอเน่ือง สงผลถึงราคาขาวของประเทศไทยสูงข้ึน 

เปนการสรางรายไดใหเกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในอาชีพการทํานา สงผลใหชีวิตความเปนอยูของเกษตรกร
ไทยดีข้ึน 

มติ ครม. : เห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงพาณิชยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รับขอสังเกตของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 8 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

080162 

 
เรื่อง : ความตองการงบประมาณของศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561  

- 31 มีนาคม 2562) 
 
สารัตถะ :  ศปมผ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทํา
การประมงผิดกฎหมายระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ภายในกรอบวงเงิน 520,455,636 บาท 
(หกรอยยี่สิบลานสี่แสนหาหมื่นหาพันหกรอยสามสิบหกบาทถวน) โดยใชจายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ตามท่ีศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ดําเนินงานเชิงบูรณาการรวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการแกปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU) ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 จนถึงปจจุบัน  
ไดมีการบังคับใชพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และอนุบัญญัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด สงผลให 
การจับกุมและดําเนินคดีตอผูกระทําความผิดจํานวนมาก รวมท้ังการดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเล
ของประเทศไทย พ.ศ. 2558-2562 และแผนปฏิบัติการในการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน ไรการควบคุม พ.ศ. 2558-2562 แตยังไมสามารถผานการตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป  
ศปมผ. จึงมีความจําเปนจะตองดํารงการปฏิบัติตามแผนดังกลาวตอไป ซึ่งเปนการดําเนินงานตอจากชวงท่ีผานมา 
ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 โดยมีเปาประสงคเพ่ือใหมีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 
ท้ังในทะเล ชายฝง และโรงงานแปรรูป การแกไขปรับปรุงกฎหมาย การจัดการกองเรือประมงไทย การติดตาม ควบคุม
และเฝาระวังการทําการประมง การตรวจสอบยอนกลับ และการออกใบรับรองท่ีมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ 
ทาเทียบเรือ รวมถึงขอเสนอแนะของสหภาพยุโรป และองคกรพัฒนาเอกชนท้ังประเด็นปญหาประมงและปญหาแรงงาน 
การพัฒนาหนวยงานใหมีขีดความสามารถและศักยภาพในการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558-2562 และการประชาสัมพันธใหชาวประมง ผูประกอบการ และผูมีสวนไดสวนเสียเขาใจถึงแนวทาง 
การแกไขปญหาของ ศปมผ. และสรางการรับรูในตางประเทศ ท้ังน้ี การเสนอของบประมาณเพ่ือดําเนินการเก่ียวกับ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศปมผ./กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือการแกไขปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย  
การจัดการกองเรือประมงไทยและทรัพยากรประมงทะเล การติดตาม 
ควบคุม และเฝาระวังการทําประมง การตรวจสอบยอนกลับ และการพัฒนา
หนวยงานใหมี ขีดความสามารถและศักยภาพในการดํา เ นินการ 
ตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมายยังไมสามารถบรรจุความตองการงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ 
ของหนวยงานได ศปมผ . จึงเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักการคาใชจายในการดําเนินงานของ  
ศปมผ. ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 ภายในกรอบวงเงิน 520,455,636 บาท  
(หารอยยี่สิบลานสี่แสนหาหมื่นหาพันหกรอยสามสิบหกบาทถวน) โดยใชจายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลวเห็นวา การเสนอความตองการงบประมาณของศูนยบัญชาการแกไข

ปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) จํานวน 520,455,636 บาท 
(หารอยยี่สิบลานสี่แสนหาหมื่นหาพันหกรอยสามสิบหกบาทถวน) เพ่ือใชในภารกิจการแกไขปญหาการทําการประมง 
ผิดกฎหมายของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามขอเสนอแนะของสหภาพยุโรป โดยเนนการปฏิบัติงานใน 
6 ประเด็นหลักคือ การแกไขปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย การจัดการกองเรือประมงไทยและทรัพยากร
ประมงทะเล การติดตาม ควบคุม และเฝาระวังการทําประมง การตรวจสอบยอนกลับ และการพัฒนาหนวยงานใหมีขีด
ความสามารถและศักยภาพในการดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของไทย จึงเห็นควรใหความเหน็ชอบ
ตามท่ีศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมายเสนอ 

มติ ครม. : อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 8 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

080162 

 
เรื่อง : การเขารวมเปนภาคีสมาชิกของไทยในองคกร Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) 
 
สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบใหการเขารวมเปนภาคีสมาชิกองคกร Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) 
โดยใหกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงาน 

2. เห็นชอบใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําภาคยานุวัติสารและดําเนินการมอบภาคยานุวัติสารใหแกรัฐบาลสาธารณรัฐ
เกาหลีในฐานะผูเก็บรักษา หรือผูอํานวยการบริหารของสํานักเลขาธิการฯ (Executive Director of the Secretariat) 
แลวแตกรณ ี

3. อนุมัติในหลักการจัดสรรงบประมาณเปนเงินอุดหนุนรายปใหแกกรมปาไมในการเขารวมเปนสมาชิกปละ
ประมาณ 1,000,000 บาท ตลอดระยะเวลาท่ีประเทศไทยเปนสมาชิกฯ โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เปนตนไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอเรื่อง การเขารวมเปนภาคีสมาชิกของไทยในองคกร  

Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
2. ขอตกลงวาดวยการจัดตั้งองคกรความรวมมือดานปาไมแหงเอเชีย มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความแข็งแกรง

ใหแกความรวมมือดานปาไมระดับภูมิภาค โดยการแปลงเทคโนโลยีและนโยบายในบริบทของการจัดการปาไมอยางยั่งยืน
ไปเปนการดําเนินการท่ีเปนรูปธรรม เพ่ือจัดการผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนสงเสริมและ
ดําเนินความรวมมือดานปาไมท่ีมุงเนนการดําเนินการในภูมิภาคเอเชีย สมาชิกภาพ ไดแก ประเทศซึ่งมีท่ีตั้งทางภูมิศาสตร
อยูในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งไดลงนามเปนภาคีแหงขอตกลง (Agreement) และมอบตราสารการใหสัตยาบันตามขอตกลง 
ปจจุบันมีประเทศผูเขารวมเปนสมาชิก AFoCO อยางเปนทางการแลว 7 ประเทศ ไดแก สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนิเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอรเลสเต ราชอาณาจักรภูฏาน ราชอาณาจักร
กัมพูชา และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

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

เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดการปาไมอยางยั่งยืน ตลอดจน
แกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสรางความแข็งแกรง
ใหแกความรวมมือดานปาไมระดับภูมิภาค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณา ไมขัดของตอการเขารวมเปนภาคีสมาชิกของไทยในองคกร AFoCO 

หากสวนราชการเจาของเรื่องและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติไดภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
และขอบังคับท่ีมีอยู ซึ่งจะกอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีของประเทศ แสดงให เห็นวา  ประเทศไทยได ใหความสําคัญ
และใหความรวมมืออยางจริงจังในการมีสวนรวมของความรวมมือดานการอนุรักษและปองกันการสูญเสียพ้ืนท่ีปาไม  
การสนับสนุนการบริหารจัดการปาไมอยางยั่งยืน ตลอดจนแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสรางความ
แข็งแกรงใหแกความรวมมือดานปาไมระดับภูมิภาค 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ สําหรับงบประมาณท่ีเปนเงินอุดหนุนรายป
ในการเขารวมเปนภาคีสมาชิกองคกร Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 และในปงบประมาณตอๆ ไป ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมปาไม) ดําเนินการตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกรมปาไมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 8 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

080162 

 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบตอรางเอกสารผลลัพธของการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอยางไมเปนทางการ 

และการประชุมระดับรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งท่ี 22 
 
สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบตอรางแถลงขาวของประธานการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอยางไมเปน
ทางการ และรางถอยแถลงรวมของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - สหภาพยุโรป ครั้งท่ี 22 : การยกระดับ
ความสัมพันธอาเซียน - สหภาพยุโรปสูความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองแกไขรางเอกสาร 
ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได  
โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 

2. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายออกแถลงขาวประธาน 
การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอยางไมเปนทางการ 

3. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายรวมรับรองถอยแถลงรวมของ 
การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - สหภาพยุโรป ครั้งท่ี 22 : การยกระดับความสัมพันธอาเซียน - สหภาพยุโรปสูความ
เปนหุนสวนทางยุทธศาสตร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตา งประเทศจะ เปนประธานการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน

อยางไมเปนทางการ ระหวางวันท่ี 17 - 18 มกราคม 2562 ท่ีจังหวัดเชียงใหม โดยจะมีการออกแถลงขาวของประธาน
เปนเอกสารลัพธของการประชุมฯ จากน้ัน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศจะเขารวมการประชุมระดับรัฐมนตรี
อาเซียน - สหภาพยุโรป ครั้งท่ี 22 ในวันท่ี 21 มกราคม 2562 ท่ีกรุงบรัสเซลส โดยจะรวมรับรองรางถอยแถลงรวมของ
การประชุมฯ 

2. สาระสําคัญของรางเอกสารจํานวน 2 ฉบับ สรุปได ดังน้ี 
(1) รางแถลงขาวของประธานการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอยางไมเปนทางการ รางแถลงขาวฯ 

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

เ พ่ือเปนการแสดงให เห็นถึงเจตนารมณและความมุ งมั่น 
ตลอดจนความพรอมของไทยในการสนับสนุนการดําเนินงานตางๆ  
ท้ังระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและภายใตกรอบอาเซียนกับคูเจรจา 
ซึ่งจะชวยเสริมสรางและสงเสริมผลประโยชนทางดานความมั่นคง  
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจไทย ตลอดจนรวมกันแกไขปญหาทาทาย 
ท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทยและภูมิภาคในภาพรวม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สะทอนผลการหารือในชวงการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอยางไมเปนทางการ ซึ่งเปนการประชุมระหวาง
รัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนครั้งแรกภายใตการเปนประธานอาเซียนของไทยในป 2562 โดยมีสาระสําคัญประกอบดวย 
แนวนโยบายในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนของไทยในฐานะประธานอาเซียนภายใตแนวคิดหลัก “รวมมือ รวมใจ 
กาวไกล ยั่งยืน” ซึ่งรวมถึงเรื่องการสรางความเช่ือมโยงท่ีครอบคลุมมิติตางๆ กาสงเสริมความยั่งยืนและเสถียรภาพ 
ในภูมิภาค และการเตรียมความพรอมและวางแผนสําหรับอนาคต เพ่ือสรางประชาคมอาเซียนท่ีมั่นคง เขมแข็ง และพรอม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตางๆ อาทิ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี 4 (Fourth Industrial Revolution) 
รวมถึงภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม อาทิ อาชญากรรมขามชาติ และภัยคุกคามทางไซเบอร แนวทางในการ
เสริมสรางความเปนแกนกลางของอาเซียนในการปฏิสัมพันธกับภาคีภายนอก ตลอดจนการหารือเก่ียวกับพัฒนาการ 
ท่ีสําคัญตางๆ ในภูมิภาคระหวางประเทศ 

(2) รางถอยแถลงรวมของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน - สหภาพยุโรป ครั้งท่ี 22 : การยกระดับความสัมพันธ
อาเซียน - สหภาพยุโรปสูความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร ถอยแถลงรวมฯ เนนย้ําคานิยมรวมของอาเซียนและสหภาพ
ยุโรปในเรื่องตางๆ อาทิ การเคารพในอธิปไตย ความเสมอภาค แนวคิดภูมิภาคนิยมและพหุภาคีนิยม กฎระเบียบระหวาง
ประเทศ และการแกไขขอพิพาทโดยสันติวิธี อีกท้ังยังแสดงถึงความมุงมั่นท่ีจะรวมกันดําเนินการเพ่ือบรรลุเปาหมายตางๆ 
เชน การพัฒนาท่ียั่งยืน การบูรณาการระดับภูมิภาค ท้ังน้ี โดยท่ีอาเซียนและสหภาพยุโรปมีความสัมพันธท่ียาวนาน 
และมีความรวมมืออยางใกลชิดในหลายดาน รัฐมนตรีตางประเทศของอาเซียนและสหภาพยุโรปจึงเห็นพองท่ีจะยกระดับ
ความสัมพันธอาเซียน - สหภาพยุโรปสูการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร และแสดงเจตนารมณท่ีจะสงเสริมความรวมมือ
ระหวางกันมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะในดานการเมืองและความมั่นคง ความเช่ือมโยง การคา การลงทุน การรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาท่ียั่งยืน การปฏิสัมพันธระหวางภาคสวนตางๆ และการจัดทําแนวปฏิบัติ 
ในทะเลจีนใตใหสําเร็จโดยเร็ว 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ  และใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็น
ของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางแถลงขาวของประธาน 
การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียนอยางไมเปนทางการ และรางถอยแถลงรวมของการประชุมระดับรัฐมนตรี
อาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งท่ี 22 : การยกระดับความสัมพันธอาเซียน – สหภาพยุโรปสูความเปนหุนสวน 
ทางยุทธศาสตรในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวง 
การตางประเทศดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชน 
ท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 8 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

080162 

 
เรื่อง : รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนานวัตกรรมความตองการของภาครัฐ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  วท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. .... 
2. เห็นชอบในหลักการของวิธีการจัดสรรงบประมาณระยะยาวและตอเน่ืองของหนวยงานของรัฐในการจัดทํา

โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย สวทช. ไดเสนอเรื่องการยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม  

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ สู Thailand 4.0 ตอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการของการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการภาครัฐ ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีเสนอ และใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางใกลชิดในการจัดทํา
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ โดยใหฟงความเห็นของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการตามรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

การพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ เพ่ือใหทุกสวนงาน
ท่ีเก่ียวของท้ังหนวยงานเจาของโครงการ และหนวยงานท่ีรับทําโครงการสามารถนําผลงานนวัตกรรมไปใชประโยชน 
ชวยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศได 

มติ ครม. : เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแจงขอถอนหนังสือเสนอ
ความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ี กษ 0201/7190 ลงวันท่ี  
7 ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมต ิ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : วท./กษ. (สวก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหทุกสวนงานท่ีเก่ียวของท้ังหนวยงานเจาของโครงการ  
และหนวยงานท่ีรับทําโครงการสามารถนําผลงานนวัตกรรมไปใชประโยชน 
ชวยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
ใหกับประเทศได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณถอนหนังสือเสนอความเห็นคืนไปได 
2. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการ 

ของภาครัฐ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมาย
และรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

3. เห็นชอบในหลักการของวิธีการจัดสรรงบประมาณระยะยาวและตอเน่ืองของหนวยงานของรัฐในการจัดทํา
โครงการการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ โดยใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับความเห็น 
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

4. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีรับความ เห็นของกระทรวงการคลัง  กระทรวงคมนาคม 
และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 8 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

080162 

 
เรื่อง : ผลการประชุมผูนํากรอบความรวมมือความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ 

และเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 4 และกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 
 
สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมผูนํากรอบความรวมมือความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความ
รวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi – Sectoral Technical and 
Economic Cooperation – BIMSTEC) ครั้งท่ี 4 และกิจกรรมท่ีเก่ียวของ ระหวางวันท่ี 30 – 31 สิงหาคม 2561  
ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล (เนปาล) และมอบหมายสวนราชการดําเนินการในสวน 
ท่ีเก่ียวของตามตารางสรุปผลการประชุมดังกลาวตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการตางประเทศไดเสนอเรื่อง ผลการประชุมผูนํากรอบความรวมมือความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับ

ความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ครั้งท่ี 4 และกิจกรรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือให
คณะรัฐมนตรีทราบผลการประชุมและมอบหมายสวนราชการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามตารางสรุปผลปฏิญญา 
การประชุมผูนํา BIMSTEC ครั้งท่ี 4 โดยสรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 

1. การประชุมผูนํา BIMSTEC ครั้งท่ี ๔ จัดข้ึนระหวางวันท่ี ๓๐ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล ภายใตหัวขอ “การมุงสูความสงบสุข ความมั่งคั่ง และยั่งยืนแหงภูมิภาคอาวเบงกอล” (Towards a 
Peaceful, Prosperous and Sustainable Bay of Bengal Region) 

๒. ผูนําไดใหการรับรองปฏิญญาการประชุมผูนํา BIMSTEC ครั้งท่ี 4 ซึ่งกําหนดทิศทางการทํางานของ BIMSTEC 
ในอนาคต โดย (1) เนนการดําเนินงานท่ีใหผลลัพธท่ีเปนรูปธรรม (2) การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ BIMSTEC ใหเปน
องคกรท่ีทันสมัยและดําเนินงานอยางมีผลเปนรูปธรรมดวยการจัดลําดับความสําคัญของสาขาความรวมมือของ BIMSTEC 
14 สาขา และ (3) การสรางความเขมแข็งใหแกสํานักเลขาธิการ BIMSTEC ตลอดจนพิจารณาความเปนไปได 
ในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนา BIMSTEC ท้ังน้ี รางปฏิญญาฯ ฉบับท่ีไดรับการรับรองเปนไปตามแนวทางท่ีไดรับ
ความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรี  

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

เพ่ือจะชวยสงเสริมความรวมมืออยางรอบดาน ลดความเหลื่อม
ล้ํ าด านการพัฒนา ก อให เ กิดการพัฒนา ท่ียั่ งยื นและครอบคลุม 
การเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ บริหาร และใช
ทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๓ ประเด็นติดตามท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีดังน้ี 
3.1 สาขาการเกษตร 

1) สงเสริมความรวมมือดานการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและราคาของผลิตภัณฑทางเกษตรเพ่ือมุงสู
การเกษตรท่ียั่งยืน 

2) มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสรางเสริมความรวมมือดานการเกษตรเพ่ือนํามาสูความมั่นคง
ทางอาหารและโภชนาการ 

3) สงเสริมใหผูแทนจากประเทศสมาชิกเขารวมการประชุมท่ีสําคัญและเปนประโยชน ไดแก 1) การประชุม
รัฐมนตรีเกษตร BIMSTEC ครั้งท่ี 1 ซึ่งเมียนมาจะเปนเจาภาพในป 2562 และ 2) การสัมมนา BIMSTEC Seminar on 
Climate Smart Farming Systems ซึ่งอินเดียจะเปนเจาภาพในป 2562 

3.2 สาขาการประมง 
1) สงเสริมใหมีความรวมมืออยางตอเน่ืองในการอนุรักษ บริหารและใชทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน 
2) สงเสริมความรวมมือทางประมงเพ่ือความมั่นคงทางอาหารและการยกระดับความเปนอยูของ

ประชาชนในภูมิภาค 
3) มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของหาลูทางใหมใหประเทศท่ีไมมีทางออกสูทะเลสามารถไดประโยชน

จากการทําประมงนํ้าจืดภายในภูมิภาค 
3.3 เศรษฐกิจภาคทะเล สงเสริมการจัดตั้งกลุมผูเช่ียวชาญระดับรัฐบาลของประเทศสมาชิกเพ่ือจัดทํา

แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจภาคทะเล โดยคํานึงถึงลักษณะพิเศษของประเทศสมาชิกท่ีไมมีทางออกสูทะเล 
(Landlocked Member States) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ผลการประชุมผูนํากรอบความรวมมือ BIMSTEC ครั้งท่ี ๔ 

จะชวยสงเสริมความรวมมืออยางรอบดาน ลดความเหลื่อมล้ําดานการพัฒนา กอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและครอบคลุม
การเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ บริหาร และใชทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน จึงไมขัดของตอผล
การประชุมดังกลาว และยินดีใหความรวมมือในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมผูนํากรอบความรวมมือความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลาย
สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 4 และกิจกรรมท่ีเก่ียวของ และมอบหมายสวนราชการดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของของตอไป ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สํานักขาวกรองแหงชาติ 
และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 2/2562 วันอังคารท่ี 8 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

080162 

 
เรื่อง : ขอสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เก่ียวกับการนํารถยนตสวนกลางไปใชเสมือนเปนรถประจําตําแหนง 
 
สารัตถะ :  คณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย 
การปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 เสนอ ครม. พิจารณาแจงขอสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เก่ียวกับการใชรถยนตสวนกลางเสมือนรถประจําตําแหนงใหรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  
และองคการมหาชน ปฏิบัติตามขอสังเกตคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยเครงครัดตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรับเรื่องกลาวหารองเรียนวา ขาราชการบางหนวยงาน ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงท่ีราชการ 

จัดรถประจําตําแหนงให ไดนํารถยนตสวนกลางไปใชเสมือนเปนรถประจําตําแหนง และเบิกจายคานํ้ามันเช้ือเพลิง 
จากทางราชการ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําดังกลาวกอใหเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการเปนจํานวนมาก จึงไดมีหนังสือแจงขอสังเกตเก่ียวกับการใชรถสวนกลางดังกลาว ไปยังสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ในฐานะผูรักษาการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
ใหกํากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบ วาขาราชการผูใดท่ีมิไดดํารงตําแหนงท่ีมีรถประจําตําแหนง จะนํารถสวนกลางไปใช
เสมือนเปนรถประจําตําแหนงมิได ขาราชการการผูใดกระทําการดังกลาว ใหถือวามีความผิดวินัยรายแรง 

2. สํานักนายกรัฐมนตรี ไดนําขอสังเกตเก่ียวกับการนํารถยนตสวนกลางไปใชเสมือนเปนรถประจําตําแหนง  
แจงไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

1.) สํานักนายกรัฐมนตรี ไดนําขอสังเกตฯ ดังกลาวเสนอคณะกรรมการรถราชการพิจารณา และท่ีประชุมฯ  
มีมติมอบหมายใหสํานักนายกรัฐมนตรีรับไปพิจารณาแจงเวียนซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการนํารถ
สวนกลางไปใชในลักษณะท่ีมิใชเปนการใชเพ่ือสวนรวมของสวนราชการ หรือมิใชเพ่ือประโยชนของทางราชการ รวมท้ัง
การนํารถสวนกลางไปใชเสมือนรถประจําตําแหนง ตลอดจนการเก็บรักษารถสวนกลางไวท่ีอ่ืนเปนการช่ัวคราวหรือเปน
ครั้งคราว ซึ่งอาจเปดชองใหมีการกระทํา อันเปนการฝาฝนหลักเกณฑเก่ียวกับการใชรถราชการและการเก็บรักษารถ
ราชการตามท่ีกําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พรอมท้ัง 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คณะกรรมการ ป.ป.ช./กษ. (กค.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหหนวยงานของรัฐทุกแหงตระหนักถึงปญหาของการนํา
รถยนตสวนกลางของรัฐไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน และลดจํานวน 
การรองเรียนเรื่องการนํารถยนตสวนกลางไปใชเสมือนเปนรถประจํา
ตําแหนง และเบิกจายคานํ้ามันเช้ือเพลิงจากทางราชการ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ไดแนบขอสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปใหสวนราชการตาง ๆ ท่ีอยูในบังคับระเบียบฯ ทราบ และถือปฏิบัติอยาง
เครงครัดแลว 

2.) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมใชบังคับแกสวนราชการ
ระดับกระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ ท้ังในสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือในตางประเทศ  
แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนซึ่งกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินโดยท่ัวไป ซึ่งมีกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ เก่ียวกับรถราชการ
กําหนดข้ึนใชบังคับเองเปนการเฉพาะ ดังน้ัน สํานักงาน ป.ป.ช. จึงอาจพิจารณาแจงขอสังเกตของคณะกรรมการ  
ป.ป.ช. ดังกลาว ไปใหรัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืน 
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินดังกลาวเพ่ือทราบตอไป 

3.) คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดพิจารณากรณีการนํารถยนตสวนกลางไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนของรัฐวิสาหกิจ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคการมหาชน เห็นวาระเบียบการใชรถของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนมีความ
หลากหลายและมีรายละเอียดแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบระหวางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ  
พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม กับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและรักษารถยนตขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 พบวาระเบียบฯ กฎหมายท้ัง 2 ฉบับ มีเน้ือหาท่ีคลายคลึงกัน ยกเวนการกําหนดบทลงโทษ  
ซึ่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีมีการระบุไวอยางชัดเจนวา “ผูใดกระทําการโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ ไมปฏิบัติ 
ตามระเบียบน้ี หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี ถือวาผูน้ันกระทําผิด
วินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนท่ีใชบังคับอยูในขณะน้ัน หรือตามกฎหมายเฉพาะของสวนราชการ
น้ัน” ขณะท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ไมมีการบัญญัติบทลงโทษไวแตอยางใด 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นควรแจงขอสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ดังกลาว  

เพ่ือใหหนวยงานของรัฐทุกแหงตระหนักถึงปญหาของการนํารถยนตสวนกลางของรัฐไปใชเพ่ือประโยชนสวนตน  
และลดจํานวนการรองเรียนเรื่องการนํารถยนตสวนกลางไปใชเสมือนเปนรถประจําตําแหนง และเบิกจายคานํ้ามัน
เช้ือเพลิงจากทางราชการ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ 

มติ ครม. : รับทราบตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และมอบหมายใหกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย  
และสํานักงาน ก.พ.ร. รับไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหการใชรถยนตสวนกลางของรัฐวิสาหกิจ  
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคการมหาชน เปนไปตามขอสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรื่องน้ีตอไป  
โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาดําเนินการดวย 
 


