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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280562 

 
เรื่อง : ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือใชเปนคาใชจายในโครงการจัดหายานพาหนะ

เพ่ือการขนยายเครื่องจักรกล 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให กษ. โดนกรมชลประทานใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) ไดอนุมัติใหขยายเวลา
เบิกจายเงินถึงวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2562 จํานวน 987.44 ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายโครงการจัดหา
ยานพาหนะเพ่ือการขนยายเครื่องจักรกล 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
๑. จากการดําเนินงานท่ีผานมา ชป. ไดดําเนินการตามภารกิจเพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ดานชลประทาน ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
(พ.ศ. 2558 – 2579) และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยไดกอสรางแหลงนํ้า ระบบสงนํ้าและระบบ
ระบายนํ้า รวมถึงอาคารชลประทานเปนจํานวนมาก ซึ่งตองใชเครื่องจักรกลในการปฏิบัติงานชวยแกไขปญหา  
จึงจําเปนตองเคลื่อนยาย/ขนยายเครื่องจักรกลไปยังพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 

๒. แตปจจุบันยานพาหนะสําหรับใชในการเคลื่อนยาย/ขนยายเครื่องจักรกลท่ีมีอยู มีสภาพท่ีไมสมบูรณ อายุการใชงานนาน 
และไมไดรับการจัดซื้อทดแทนมากกวา 20 ป รวมถึงบางสวนไดจําหนายบัญชีแลว ทําใหมีเครื่องจักรกลท่ีดําเนินการ 
ไดไมเพียงพอ 

3. ชป. จึงไดจัดทําโครงการจัดหายานพาหนะเพ่ือการขนยายเครื่องจักรกล ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

วัตถุประสงค (1) เพ่ือใหมียานพาหนะเพ่ือการขนยายเครื่องจักรกลเพียงพอ 
(2) เพ่ือทดแทนเครื่องจักรกลเดิมท่ีมีอายุการใชงานมาก ซอมแซมไมคุมคา 
(3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปองกันความเสียหาย และบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหภารกิจดานการบริหารจัดการนํ้าของกรมชลประทาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนการอํานวยความสะดวกใหกับ 
การปฏิบัติงานแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงในพ้ืนท่ี 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แผนงาน
โครงการ 

ขอใชงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน วงเงิน 987,440,000 บาท 
ท่ี รายการ จํานวน (คัน) วงเงิน (บาท) 

1 รถปนจั่น ลอยาง ขนาด 100 ตัน (All Terrain Crane) 6 360,000,000 

2 รถปนจั่น ลอยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) 12 588,000,000 

3 รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ลอ ติดตั้งเครน 16   
เมตร 

8 39,440,000 

รวมท้ังสิ้น 26 987,440,000 
 

ผลลัพธของ
โครงการ  

ชป. มียานพาหนะเพ่ือการขนยายเครื่องจักรกลท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใชในการดําเนินการพัฒนา
แหลงนํ้า เพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทาน กอสรางระบบระบายนํ้าเพ่ือปองกันอุทกภัย ระบบสงนํ้า สนับสนุน
แหลงนํ้าโครงการเกษตรแปลงใหญ สนับสนุนการจัดทําระบบนํ้าชลประทานในพ้ืนท่ีท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรมท่ีไดยึดคืนจากผูครอบครองท่ีดินโดยมิชอบ 

ผลกระทบและ
มาตรการ
ปองกัน  

(1) การเผชิญเหตุ แกไข บรรเทาอุทกภัย ภัยแลง ดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ  
(2) การกอสรางแหลงนํ้า ระบบระบายนํ้า ระบบสงนํ้า ท่ีรับผิดชอบ จะบรรลุเปาหมายเร็วข้ึน  

4. สงป. ไดแจงวา นายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบให ชป. ใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีกระทรวงการคลังไดอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน 
ถึงวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2562 จํานวน 987 ,440 ,000 บาท เพ่ือเปนคาใชจายโครงการจัดหา
ยานพาหนะเพ่ือการขนยายเครื่องจักรกล รวม 3 รายการ จํานวน 26 คัน ท้ังน้ี ขอใหนําเรื่องเสนอขออนุมัติตอ
คณะรัฐมนตรี ตามขอ 10 (3) ของระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจาย งบกลาง รายการเงินสํารองจาย 
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ. 2560 ขอ 10 (3) ตอไป 

มติ ครม.  : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของ
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) จัดทําแผนบริหารจัดการการใชงานและการบํารุงรักษา
ยานพาหนะ เครื่องจักรกล และอุปกรณตางๆ ในการปฏิบัติงานของกรมชลประทานใหชัดเจน เปนระบบ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280562 

 
เรื่อง : การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับ ทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงเกษตรและสหกรณ ) 

(นายพรชัย แสงอังศุมาลี) 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายพรชัย แสงอังศุมาลี  ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง 
ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมโยธา (ดานวางแผนและโครงการ) (วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ) กรมชลประทาน ใหดํารงตําแหนง 
ผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมโยธา (ดานวางแผนและโครงการ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ตั้งแตวันท่ี 30 สิงหาคม 2561 ซึ่งเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ และรองนายกรัฐมนตรี  
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ไดใหความเห็นชอบดวยแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอขอแตงตั้งขาราชการดังกลาว ซึ่ง ก.พ. ไดพิจารณา

คุณสมบัติและประเมินผลงานของขาราชการดังกลาวแลวเห็นวา เปนผูมีคุณสมบัติและผลงานท่ีแสดงถึงความรู 
ความสามารถ และความเช่ียวชาญเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง ผูบังคับบัญชาจึงอาจดําเนินการแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงตามท่ีขอใหพิจารณาประเมินได โดยใหมีผลไมกอนวันท่ี 30 สิงหาคม 2561 ซึ่งเปนวันท่ีสํานักงาน ก.พ.  
ไดรับคําขอประเมินพรอมเอกสารประกอบการขอประเมินครบถวนสมบูรณ 

2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 57 (7) บัญญัติใหการแตงตั้งขาราชการ  
พลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิใหรัฐมนตรีเจาสังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูสั่งบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอให
สํานักงานองคมนตรีนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งขาราชการสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณดังกลาวใหดํารงตําแหนงตอไปแลว 

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

เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปดวยความเรียบรอยมีความ
ตอเน่ือง และเพ่ือประโยชนของทางราชการ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280562 

 
เรื่อง : รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใน ทองท่ีตําบลคลองแดน ตําบลทาบอน 

ตําบลตะเครียะ ตําบลบานใหม ตําบลปากแตระ ตําบลระโนด ตําบลพังยาง ตําบลระวะ ตําบลวัดสน ตําบลบอตรุ 
อําเภอระโนด ตําบลโรง ตําบลเชิงแส ตําบลกระแสสินธุ อําเภอกระแสสินธุ ตําบลชุมพล ตําบลดีหลวง ตําบลคลองรี 
ตําบลสนามชัย ตําบลกระดังงา ตําบลคูขุด ตําบลจะท้ิงพระ ตําบลบอดาน ตําบลทาหิน ตําบลบอแดง ตําบลวัดจันทร 
อําเภอสทิงพระ และตําบลบางเขียด ตําบลมวงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เปนกรณีท่ีมีความจําเปน  
โดยเรงดวน 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการ รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดใหการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยในทองท่ีตําบลคลองแดน ตําบลทาบอน ตําบลตะเครียะ  ตําบลบานใหม ตําบลปากแตระ ตําบลระโนด 
ตําบลพังยาง ตําบลระวะ ตําบลวัดสน ตําบลบอตรุ อําเภอระโนด ตําบลโรง ตําบลเชิงแส ตําบลกระแสสินธุ อําเภอกระแสสินธุ 
ตําบลชุมพล ตําบลดีหลวง ตําบลคลองรี ตําบลสนามชัย ตําบลกระดังงา ตําบลคูขุด ตําบลจะท้ิงพระ ตําบลบอดาน  
ตําบลทาหิน ตําบลบอแดง  ตําบลวัดจันทร อําเภอสทิงพระ และตําบลบางเขียด ตําบลมวงงาม อําเภอสิงหนคร  
จังหวัดสงขลา เปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน  ซึ่งมีสาระสําคัญเพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
เจาหนาท่ีมีอํานาจวางเงินคาทดแทน เขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนและสงมอบพ้ืนท่ีกอสราง
ระบบสงนํ้าและระบบระบายนํ้าพรอมอาคารประกอบตามโครงการบริการจัดการนํ้าคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา  
ไดทันตามกําหนดเวลา 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในทองท่ีตําบลคลองแดน  

ตําบลทาบอน ตําบลตะเครียะ  ตําบลบานใหม ตําบลปากแตระ ตําบลระโนด ตําบลพังยาง ตําบลระวะ ตําบลวัดสน  
ตําบลบอตรุ อําเภอระโนด ตําบลโรง ตําบลเชิงแส ตําบลกระแสสินธุ อําเภอกระแสสินธุ ตําบลชุมพล ตําบลดีหลวง  
ตําบลคลองรี ตําบลสนามชัย ตําบลกระดังงา ตําบลคูขุด ตําบลจะท้ิงพระ ตําบลบอดาน ตําบลทาหิน ตําบลบอแดง   
ตําบลวัดจันทร อําเภอสทิงพระ และตําบลบางเขียด ตําบลมวงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  พ.ศ. 2561 มีผลใช

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนแกการชลประทาน ในการกอสรางระบบสงนํ้า
และระบบระบายนํ้าพรอมอาคารประกอบตามโครงการบริหารจัดการนํ้า
คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บังคับตั้งแตวันท่ี 28 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป มีกําหนดเวลาใชบังคับ 4 ป (สิ้นสุดการใชบังคับวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565) 
2. กรมชลประทานไดดําเนินการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอนภายในแนว

เขตตามแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาว เพ่ือกอสรางระบบสงนํ้าและระบบระบายนํ้าพรอมอาคารประกอบโครงการ
การบริหารจัดการนํ้าคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีท่ีดินท่ีจะถูกเวนคืน จํานวนประมาณ 2,889 แปลง และ
ไดทําการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนและกําหนดราคาเบ้ืองตนแลว ปรากฏวา มีเจาของ
ท่ีดินท่ียอมรับราคาท่ีทางราชการกําหนดให จํานวนประมาณ 1,499 แปลง และมีเจาของท่ีดินบางรายติดปญหาเรื่อง
การจัดการมรดก จํานวนประมาณ 510 แปลง ติดจํานองสถาบันการเงิน จํานวนประมาณ 610 แปลง ติดปญหา  
ขอกฎหมายอ่ืนๆ จํานวนประมาณ 150 แปลง และบางรายไมยอมรับราคาท่ีทางราชการกําหนดให จํานวนประมาณ 
120 แปลง เน่ืองจากเห็นวาเปนราคาท่ีต่ํา จึงทําใหไมสามารถทําสัญญากับเจาของท่ีดินดังกลาวได สงผลใหการเวนคืน
ตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีปญหาและอุปสรรค เจาหนาท่ีไมสามารถเขาครอบครองและใชอสังหาริมทรัพย  
ตามแผนงานท่ีกําหนดไวได และอาจทําใหการสรางระบบสงนํ้าและระบบระบายนํ้าพรอมอาคารประกอบ  
ตามโครงการดังกลาวตองลาชาไปดวย 

3. ดังน้ัน เพ่ือใหการกอสรางระบบสงนํ้าและระบบระบายนํ้าพรอมอาคารประกอบตามโครงการบริหารจัดการนํ้า
คาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา เปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดประกอบกับ หากการเวนคืนเน่ินชาจะสงผลใหราษฎร  
ในพ้ืนท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหายอันจะเปนปญหาและอุปสรรคอยางมากแกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
จึงสมควรกําหนดใหการเวนคืนอสังหหาริมทรัพย ในทองท่ีตําบลคลองแดน ตําบลทาบอน ตําบลตะเครียะ ตําบลบานใหม 
ตําบลปากแตระ ตําบลระโนด ตําบลพังยาง ตําบลระวะ ตําบลวัดสน ตําบลบอตรุ อําเภอระโนด ตําบลโรง ตําบลเชิงแส 
ตําบลกระแสสินธุ อําเภอกระแสสินธุ ตําบลชุมพล ตําบลดีหลวง ตําบลคลองรี ตําบลสนามชัย ตําบลกระดังงา  
ตําบลคูขุด ตําบลจะท้ิงพระ ตําบลบอดาน ตําบลทาหิน ตําบลบอแดง ตําบลวัดจันทร อําเภอสทิงพระ และตําบลบางเขียด 
ตําบลมวงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  เปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน  ตามนัยมาตรา 13 วรรคหน่ึง 
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 เพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
เจาหนาท่ีมีอํานาจวางเงินคาทดแทน เขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนในทองท่ีดังกลาวไดทันตาม
กําหนดเวลา 

มติ ครม.  : อนุมัติในหลักการ รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองท่ี 
ตําบลคลองแดน ตําบลทาบอน ตําบลตะเครียะ  ตําบลบานใหม ตําบลปากแตระ ตําบลระโนด ตําบลพังยาง ตําบลระวะ 
ตําบลวัดสน ตําบลบอตรุ อําเภอระโนด ตําบลโรง ตําบลเชิงแส ตําบลกระแสสินธุ อําเภอกระแสสินธุ ตําบลชุมพล  
ตําบลดีหลวง ตําบลคลองรี ตําบลสนามชัย ตําบลกระดังงา ตําบลคูขุด ตําบลจะท้ิงพระ ตําบลบอดาน ตําบลทาหิน  
ตําบลบอแดง  ตําบลวัดจันทร อําเภอสทิงพระ และตําบลบางเขียด ตําบลมวงงาม อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  
เปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบ  
รางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280562 

 
เรื่อง : การปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2562 ครั้งท่ี 2 
 

สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติและรับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปงบประมาณ 
2562 ครั้งท่ี 2 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
๑. คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัตแิละรับทราบแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ  ประจําปงบประมาณ  2562 เมื่อวันท่ี 

25 กันยายน 2561 วงเงินรวม 1,828,119.18 ลานบาท 
2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติ และรับทราบการปรับปรุง แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ  ประจําปงบประมาณ  

2562 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562 ท่ีมีวงเงินเพ่ิมข้ึนสุทธิ 23,018.81 ลานบาท (จากเดิม 
1,828,119.18 ลานบาท เปน 1,851,137.99 ลานบาท) 

3. เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ ไดมีมติเห็นชอบ
การปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปงบประมาณ ๒๕6 2 ครั้งท่ี 2 และใหนําเสนอการปรับปรุงแผน
ดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติและรับทราบตามนัยมาตรา 35 (2) แหงพระราชบัญญัติการบริหารหน้ี
สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (พ.ร.บ. การบริหารหน้ีสาธารณะ) และขอ 15 ของระเบียบคณะกรรมการนโยบาย
และกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ วาดวยหลักเกณฑการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2561 ซึ่งการปรับปรุงแผน  
การบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปงบประมาณ ๒๕6 2 ครั้งท่ี 2 มีวงเงินปรับ ลดลงสุทธิ  17,094.47  ลานบาท  
(จากเดิม 1,851,137.99 ลานบาท เปน 1,834,043.52 ลานบาท) ซึ่งทําใหวงเงินในแผนการกอหน้ีใหมและแผนการ
บริหารหน้ีเดิมของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ปรับลดลงสุทธิ 17,980.47 ลานบาท (จากเดิม 1,684,130.44 ลานบาท 
เปน 1,666,149.97 ลานบาท) และวงเงินในแผนการบริหารหน้ีของรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีไมตองขอ
อนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใตกรอบแผนฯ ปรับเพ่ิมข้ึน 886.00 ลานบาท (จากเดิม 167,007.55 ลานบาท  
เปน 167,893.55 ลานบาท)  ในการปรับปรุงแผนบริหารหน้ีสาธารณะฯ ครั้งท่ี 2 ดังกลาว  มีแผนการกอหน้ีใหม 
ของรัฐวิสาหกิจ : เงินกูเพ่ือดําเนินกิจการท่ัวไปและอ่ืนๆ (หน้ีในประเทศ) ขององคการสะพานปลารวมอยูดวย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการบริหารหน้ีสาธารณะใหมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. แผนการกอหน้ีใหม ของรัฐวิสาหกิจ : เงินกูเพ่ือดําเนินกิจการท่ัวไปและอ่ืนๆ ดําเนินงานของโครงการพัฒนา
สะพานปลากรุงเทพ ประกอบดวยการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) ออกแบบกอสราง และศึกษาผลกระทบ
ทางดานสิ่งแวดลอม (EIA) ของโครงการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นวา ควรใหความเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕62 ครั้งท่ี 2 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยการปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ดังกลาว 
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ ได เห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ  
ประจําปงบประมาณ ๒๕62 ครั้งท่ี 2 แลว เมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 

มติ ครม. : 1. อนุมัติและรับทราบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
2. ใหกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงบประมาณและธนาคารแหงประเทศไทย

ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 
  



8 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280562 

 
เรื่อง : รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติ ครั้งท่ี 6 
 

สารัตถะ : มท. เสนอ รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติ ครั้งท่ี 6 และการประชุม  
ผูนําภาคีเพ่ือดําเนินการตามความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน ครั้งท่ี 7  

เพ่ือให ครม. รับทราบและพิจารณาอนุมัติการจายเงินสมทบเขากองทุน AHA Centre Fund ท่ีเพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 90 ,000 
ดอลลารสหรัฐ ตอป ตั้งแตป พ.ศ. 2562 - 2566 เน่ืองจากเปนการดําเนินงานตามความตกลงอาเซียนวาดวยการ
จัดการภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน ซึ่งเปนพันธกรณีท่ีประเทศไทยไดลงนามรับรองไวแลวเมื่อป  
พ.ศ. 2548 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
รายงานผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติ ครั้งท่ี 6 และการประชุมผูนําภาคี  

เพ่ือดําเนินการตามความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน ครั้งท่ี 7 เมื่อวันท่ี  
4 ตุลาคม 2561 ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1. ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติ ( ACDM) และศูนย
ประสานงานอาเซียนในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม ( AHA Centre) การพัฒนาคูมือเพ่ือใชเปนมาตรฐาน
สําหรับอาเซียนดานการจัดการภัยพิบัติ 

2. ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ ดังน้ี 1) แผนงาน AADMER Work Programme 2016 - 2020 2) การเปดตัว

โครงการจัดตั้งคลังเก็บสิ่งของชวยเหลือและระบบโลจิสติกสเพ่ือชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินของอาเซียน  
ณ ประเทศไทย และฟลิปปนส 3) การขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนวาดวยความเปนหน่ึงเดียวในการตอบโตภัยพิบัติท้ัง
ภายในและภายนอกภูมิภาค ( Declaration on One ASEAN, One Response: ASEAN Responding to Disaster as 
One in the Region and Outside Region) ใหเกิดผลเปนรูปธรรม 4) การสนับสนุนการระดมทุนและทรัพยากร  
โดยการสรางความรวมมือกับภาคเอกชนท่ีมีความสนใจและมีศักยภาพในการใหความสนับสนุนการดําเนินงานของ
อาเซียนในการจัดการภัยพิบัติและการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม โดยใหประเทศสมาชิกอาเซียนประสานงานและ

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

เพ่ือสงมอบความชวยเหลือเปนสิ่งของบรรเทาทุกข  
และการบริจาคเงินชวยเหลือ โดยไดติดตามสถานการณอยางใกลชิด 
พรอมท้ังไดเตรียมความพรอมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานดานการตอบโต
ภัยพิบัติ และการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สนับสนุน AHA Centre ในการเช่ือมโยงเครือขายภาคเอกชนตอไป 5) การปรับอัตราเงินสมทบเขากองทุน AHA Centre 
Fund จาก 50,000 ดอลลารสหรัฐ เปน 90,000 ดอลลารสหรัฐ ตอป ตั้งแตป พ.ศ. 2562 - 2566 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมขัดของตอการจายเงินสมทบเขากองทุน AHA Centre Fund 

เน่ืองจากถือไดวาเปนการดําเนินงานตามความตกลงอาเซียนวาดวยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน 
ซึ่งเปนพันธกรณีท่ีประเทศไทยไดลงนามรับรองไวแลวเมื่อป พ.ศ. 2548 หากสวนราชการเจาของเรื่องและหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติไดภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับท่ีมีอยู เพ่ือใหการดําเนินการ
เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

มติ ครม. : รับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ สําหรับคาใชจายเพ่ือสมทบเขากองทุนศูนยประสานงาน
อาเซียนในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม (AHA Centre Fund: ASEAN Coordinating Centre for 
Humanitarian Assistance Fund) ใหกระทรวงมหาดไทย  (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ) ดําเนินการ
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวง  
การตางประเทศและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ  
ตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280562 

 
เรื่อง : รางแถลงการณรวมการประชุมระดับผูนํา ครั้งท่ี 12 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย 

- ไทย (IMT - GT) 
 

สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบตอรางแถลงการณรวมการประชุมระดับผูนํา ครั้งท่ี 12 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย 

อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT – GT) และเห็นชอบให 
สศช. สามารถปรับปรุงถอยคําในแถลงการณรวมฯ ไดในกรณีท่ีมิใชการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญโดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบอีก 

2. เห็นชอบใหนายกรัฐมนตรีไดรวมกับผูนําประเทศแผนงาน IMT – GT ใหการรับรองรางแถลงการณรวม  
การประชุมระดับผูนํา ครั้งท่ี 12 แผนงาน IMT – GT ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2562 
(การประชุมระดับผูนํา ครั้งท่ี 12 แผนงาน IMT – GT จะจัดข้ึนในวันท่ี 23 มิถุนายน 2562 ท่ีกรุงเทพมหานคร 
ระหวางการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 34) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
รางแถลงการณรวมการประชุมระดับผูนํา ครั้งท่ี 12 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย  – 

มาเลเซีย - ไทย (IMT - GT) ในวันท่ี 23 มิถุนายน 2562 โดยสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 
1. ประเด็นหารือและขอเสนอของประเทศไทย  อาทิ  (๑) แสดงการช่ืนชมความสําเร็จในการดําเนินงานของ

แผนงาน IMT - GT ในการยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของท้ังสามประเทศอยางเปนรูปธรรมในรอบปท่ีผานมา  
และเสนอใหแสวงหาตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ีช้ีใหเห็นถึงการลดการเลื่อมล้ําไดอยางแทจริง (๒) เสนอแนวทางการดําเนินงาน 
รวมท้ังเรงรัดการขับเคลื่อนโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือความเช่ือมโยงท่ีมีลําดับความสําคัญสูง และเปนประโยชน
อยางกวางขวางในอนุภูมิภาค อาทิ ศูนยโลจิสติกสและการกระจายสินคา การปรับปรุงและขยายดานศุลกากร  
การตรวจคนเขาเมือง และดานกักกันพืชและสัตว  พรอมท้ังเรงรัดกรอบความรวมมือในดานพิธีการผานแดนท่ีเก่ียวของ 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความเช่ือมโยงหวงโซมูลคาระหวางกัน และการพัฒนา ๔.๐ ในดานท่ีมีศักยภาพ  

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

เพ่ือ จะเปนประโยชนอยางกวางขวางท้ังตอประเทศไทย  
และประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาค เพ่ือเช่ือมโยงการผลิต การคา  
และการทองเท่ียวในแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษท่ีมีความเช่ือมโยงตอหวงโซคุณคาระหวางกันในพ้ืนท่ี IMT - GT 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



11 
 

และ (๓) เสนอ เรงรัดการ แกไขขอจํากัดในการบรรลุเปาหมายการพัฒนาหลัก ในดานการเกษตรและเกษตรแปรรูป  
ตลอดจนผลิตภัณฑฮาลาล เรงใชประโยชนจากความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตรและความอุดมสมบูรณของทรัพยากร  
โดยเรงพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะเกษตรกรรุนใหมและรุนเยาวดวยการเพ่ิมพูนความรูและทักษะ รวมท้ังการใชนวัตกรรม
การเกษตร ยกระดับหวงโซคุณคาใหสูงข้ึน เพ่ือแกไขปญหาระดับราคาผลิตผลเกษตร เชน ยาง ปาลม และผลิตผลเกษตร
อ่ืนท่ีมีศักยภาพ พรอมท้ังเรงขจัดอุปสรรคดานขอกีดกันตางๆ เชน ความแตกตางดานมาตรฐานฮาลาล 

2. รางแถลงการณรวมฯ  ในสวนท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก (๑) เนนย้ําความสําคัญของ
โครงการความเช่ือมโยงทางกายภาพ ในการเปนองคประกอบสําคัญของแกไขปญหาการขาดความตอเน่ืองทางโครงสราง
พ้ืนฐาน ท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามสาขาความรวมมือท่ีอยูภายใตเสายุทธศาสตรหลัก IMT - GT ประกอบดวย การเกษตร 
อุตสาหกรรม และการทองเท่ียว  (2) รับทราบวาความเช่ือมโยงระหวางกันท้ังทางกายภาพและดานกฎระเบียบ ไดพัฒนาข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินโครงการดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือความเช่ือมโยงแลวเสร็จหลายโครงการ  
และเรียกรองใหรัฐมนตรีประจําแผนงาน IMT - GT เรงรัดกระบวนการจัดทํากรอบความรวมมือดานศุลกากร การตรวจ
คนเขาเมือง และการตรวจโรคพืชและสัตวใหเสร็จสิ้น  (3) สนับสนุนใหผูมีสวนเก่ียวของหลักใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
พัฒนา ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของ IMT - GT ในดานหวงโซคุณคา พัฒนาเกษตรกรรุนใหม และพัฒนา 
ใหอุตสาหกรรมยางพารามีความมั่นคงและยั่งยืนยิ่งข้ึน (4) ตระหนักถึงความสําคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม ๆ และ 
การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในการเปนแหลงเติบโตใหมท่ีสําคัญ โดยเฉพาะในวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม  
และรายยอย ในสาขาความรวมมือหลัก อาทิ การเกษตร การทองเท่ียว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสนับสนุน
การดําเนินงานของคณะทํางานยอยดานการเช่ือมโยงไอซีทีในการพัฒนาชองทางพาณิชย อิเล็กทรอนิกส รวมถึงการใช
เครื่องมือท่ีใชไอซีท่ีสนับสนุนการเติบโตในดานการเกษตรและการทองเท่ียว และกระตุนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดาน  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมกันเพ่ิมพูนทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ใหแกแรงงาน IMT-GT  
เพ่ือเตรียมความพรอมตอการเกิดข้ึนของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี ๔ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นวา ไมขัดของตอรางแถลงการณรวมการประชุมระดับผูนํา ครั้งท่ี ๑

2 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย - ไทย (IMT - GT) หากหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถ
ปฏิบัติไดตามกฎ/ระเบียบท่ีมีอยู ท้ังน้ี ขอเสนอแนวทางความรวมมือดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  
ตามรางแถลงการณฯ จะเปนประโยชนอยางกวางขวางท้ังตอประเทศไทยและประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาค เพ่ือเช่ือมโยง
การผลิต การคา และการทองเท่ียวในแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความเช่ือมโยงตอ
หวงโซคุณคาระหวางกันในพ้ืนท่ี IMT – GT 

มติ ครม.  : เห็นชอบตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนรางแถลงการณรวมการประชุมระดับผูนํา ครั้งท่ี 12 แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย – 
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มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว  
ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง  
พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280562 

 
เรื่อง : ขออนุมัติดําเนินโครงการกอสรางทางรถไฟ สายบานไผ - มหาสารคาม - รอยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม 
 

สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. อนุมัติใหการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ดําเนินโครงการกอสราง ทางรถไฟ สายบานไผ - 

มหาสารคาม - รอยเอ็ด - มุกดาหาร – นครพนม  ในวงเงิน 66,848.33 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 7) 
ระยะเวลาดําเนินการ 8 ป (ปงบประมาณ 2561 – 2568) โดยดําเนินการประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 หรือท่ีประกาศใชลาสุด และเพ่ือความคลองตัวในการบริหารงบประมาณของ รฟท. ให รฟท. มีอํานาจใน
การปรับปรุงรายละเอียดดานงบประมาณ คากอสราง คาจางท่ีปรึกษา คาเวนคืนท่ีดิน และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ 
ภายใตกรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

2. ใหรัฐบาลรับภาระคาใชจายในการดําเนินโครงการท้ังสิ้น  โดยใหสํานักงบประมาณ (สงป.) จัดสรร
งบประมาณรายป และหรือกระทรวงการคลัง (กค.) จัดหาแหลงเงินกูและค้ําประกันเงินกูภายในประเทศใหตามความ
เหมาะสม เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการ รายละเอียดตามแผนการดําเนินงานและแผนการเบิกจายเงินท่ีเสนอมา 
ท้ังน้ี หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหดําเนินโครงการฯ โดยใชเงินกู เห็นควรอนุญาตให รฟท. กูเงินไดตามพระราชบัญญัติ
การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494 (พระราชบัญญัติการรถไฟฯ) มาตรา 39 (4) 

3. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนของโครงการ  โดยใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาตอไป และให รฟท. นําความเห็นของคณะกรรมการรถไฟแหง
ประเทศไทย (คณะกรรมการ รฟท.) ไปดําเนินการตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2555 รับทราบและเห็นชอบมติท่ีประชุม ภาครัฐและเอกชน

เพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เรื่องการพัฒนาโครงขายคมนาคมและระบบโลจิสติกส มีมติใหกระทรวง
คมนาคม (คค.) ศึกษารายละเอียดถึงความเหมาะสมของโครงการกอสรางเสนทางรถไฟ สายขอนแกน (บานไผ) – 

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

เพ่ือจะชวยเพ่ิมโครงขายการเดินทางดวยระบบรถไฟเขาถึง
จังหวัดตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เปนสวนสําคัญ  
ในการกระตุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี สงเสริมการจางงาน  
และลงทุนท้ังในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม สงเสริมการคาชายแดน
บริเวณจังหวัดมุกดาหารและนครพนม ชวยเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน  
ในภูมิภาค และเปนการสนับสนุนใหมีการใชระบบรถไฟเพ่ือชวยลด
อุบัติเหตุทางถนน ละมลพิษ ลดตนทุนการขนสงสินคา สามารถประหยัด
หลังงานของประเทศไดในระยะยาว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มหาสารคาม – รอยเอ็ด – มุกดาหาร - นครพนม 
2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2558 เห็นชอบในหลักการ ของแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

ดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ซึ่งมีโครงการทางรถไฟ สายบานไผ-นครพนม และตอมาคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2559  รับทราบแผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง ระยะเรงดวน พ.ศ. 2560  
(Action Plan) เพ่ือขับเคลื่อนการลงทุนทางดานพ้ืนฐานของประเทศ ภายใตแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม
ขนสงของไทยในระยะยาว พ.ศ. 2558 - 2565 ซึ่งรวมถึงโครงการทางรถไฟ สายบานไผ - นครพนม ดวย 

3. หนวยงานท่ีเก่ียวของใหความเห็น ดังน้ี 
3.1 กรมบัญชีกลาง แจงวาเห็นสมควรท่ีคณะรัฐมนตรีจะอนุมัติตามท่ี คค. เสนอ เน่ืองจากเปนการดําเนินการ

ตามนโยบายของรัฐและมติคณะรัฐมนตรี เมื่อโครงการแลวเสร็จจะชวยเพ่ิมโครงขายการเดินทางดวยระบบรถไฟเขาถึง
จังหวัดตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

3.2 สํานักงบประมาณ  (สงป.) แจงวาเห็นสมควรท่ี คค. นําเรื่องน้ีเสนอคณะรัฐมนตรี และเห็นสมควรให 
การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) ดําเนินการ (1) พิจารณาความคุมคาตนทุนท่ีเหมาะสม และผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน  
ท่ีทางราชการและประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ รวมท้ังความเสี่ยงและภาระเพ่ิมเติมท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยางรอบ  
และใหจัดทําประมาณการตนทุนทางการเงินและการบริหารจัดการท่ีรัฐจะตองรับภาระท้ังหมดอยางถูกตอง ครบถวน 
และเปนรูปธรรม (2) แจงให กระทรวงการคลัง (กค.) ทราบ ตามนัย พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
และ (3) สรางการรับรูกับภาคประชาชนอยางตอเน่ือง 

3.3 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แจงวา 
1) เห็นควรให รฟท. ดําเนินโครงการกอสรางทางรถไฟทางคูสายบานไผ – มหาสารคาม – รอยเอ็ด – 

มุกดาหาร - นครพนม และใหเรงดําเนินการกอสรางโครงการ เพ่ือใหสามารถเปดใหบริการไดโดยเร็ว 
2) เห็นควรปรับลดกรอบวงเงินคากอสรางของโครงการท่ีเสนอในครั้งน้ีในสวนของคาใชจายในการจัดหา

เครื่องมือ/รถจักรท่ีใชในการกอสรางและบํารุงทาง  วงเงิน 1,117 ลานบาท เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการพิจารณา
โครงการกอสรางรถไฟทางคู ระยะท่ี 1 ท่ีกําหนดวาไมใหรวมคาใชจายดังกลาวไวในวงเงินลงทุน 

3) ให รฟท. ดําเนินการลดความเสี่ยงดานการประมาณปริมาณผูโดยสารและสินคา และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการใหบริการของ รฟท. 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นดวยกับหลักการดําเนินโครงการกอสรางทางรถไฟ สายบานไผ  – 

มหาสารคาม – รอยเอ็ด – มุกดาหาร - นครพนม ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ เน่ืองจากโครงการดังกลาวเปนการเพ่ิม
โครงขายการเดินทางดวยระบบรถไฟเขาถึงจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ท่ีอยูภายใตยุทธศาสตร  
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 - 2565 รวมท้ังเปนสวนหน่ึงของแนวทาง  
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (E-W Corridor) ท้ังน้ี กระทรวงเกษตร
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และสหกรณ มีความเห็นเพ่ิมเติมวา ขอใหกระทรวงคมนาคมคํานึงถึงการวางแผนการกอสรางโครงการใหไมกระทบตอ  
การระบายนํ้า โดยเฉพาะการวางโครงสรางรากฐานและ/หรือตอมอท่ีตองขามทางนํ้าชลประทานหรือทางนํ้าธรรมชาติ 
และหากโครงการดังกลาวมีแนวเสนทางตัดผานทางนํ้าหรือมีพ้ืนท่ีกอสรางท่ีตองขออนุญาตเขาใชพ้ืนท่ี กระทรวงคมนาคม
จะตองดําเนินการขออนุญาตจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบดูแลกอน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติใหการรถไฟแหงประเทศไทยดําเนินโครงการกอสรางทางรถไฟ สายบานไผ - มหาสารคาม - รอยเอ็ด - 
มุกดาหาร – นครพนม  ในวงเงิน 66,848.33 ลานบาท  (รวมภาษีมูลคาเพ่ิมรอยละ 7) ระยะเวลาดําเนินการ 8 ป 
(ปงบประมาณ 2561 – 2568) โดยดําเนินการประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือท่ีประกาศใชลาสุด และ
เพ่ือความคลองตัวในการบริหารงบประมาณของการรถไฟแหงประเทศไทย ใหการรถไฟแหงประเทศไทยมีอํานาจ  
ในการปรับปรุงรายละเอียดดานงบประมาณ คากอสราง คาจางท่ีปรึกษา คาเวนคืนท่ีดิน และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ
ภายใตกรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ สําหรับแหลงเงินท่ีจะนํามาใชในการดําเนิน
โครงการฯ ใหเปนไปตามความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ 

2. อนุญาตใหการรถไฟแหงประเทศไทยกูเงินตามพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494 
มาตรา 39 (4) เพ่ือดําเนินโครงการฯ 

3. ใหกระทรวงคมนาคม (การรถไฟแหงประเทศไทย) และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงบประมาณ รวมขอสังเกตของ
กระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

4. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280562 

 
เรื่อง : เอกสารบันทึกการประชุมคณะทํางานรวมระหวางไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งท่ี 1 
 

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบในหลักการของรางเอกสารบันทึกการประชุมคณะทํางานรวมระหวางไทยกับคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งท่ี 1 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยรักษาราชการแทน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยรวมลงนาม
รับรองเอกสารดังกลาวกับรัฐมนตรีดานการบูรณาการและเศรษฐกิจมหาภาคของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย 

3. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางเอกสารบันทึกการประชุมฯ ในสวนท่ีจะเปนประโยชนตอ  
การดําเนินความสัมพันธ แตมิใชสาระสําคัญหรือกระทบตอผลประโยชนของไทย ขอใหกระทรวงพาณิชยและผูแทนไทย  
ท่ีเขารวมประชุมคณะทํางานรวมฯ สามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียไดลงนามในบันทึกความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย

กับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ตึกไทยคูฟา ทําเนียบรัฐบาล โดยบันทึกความ
เขาใจดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความรวมมืออยางรอบดานระหวางประเทศสมาชิกสหภาพ เศรษฐกิจยูเรเซีย  
กับไทย เพ่ือนําไปสูการยกระดับความสัมพันธดานการคาและการลงทุน และกําหนดใหจัดตั้งคณะทํางานรวมระหวาง  
สองฝายโดยใหจัดประชุมอยางนอยปละครั้ง 

2. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียจะเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานรวมระหวางไทย  
กับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งท่ี 1 ในวันท่ี 4 มิถุนายน 2562 ณ สํานักงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ
ยูเรเซีย กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชยรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย (นางสาวชุติมา บุณยประภัศร) มีกําหนดจะเขารวมประชุมดังกลาว ในฐานะประธานรวมกับรัฐมนตรี
ดานการบูรณาการและเศรษฐกิจมหภาคของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (นางทัตยาวา วาโลวายา) 

3. คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียไดยกรางเอกสารบันทึกการประชุมฯ และจัดสงใหกระทรวงพาณิชย

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

เพ่ือเสริมสรางความเขาใจระหวางกันใหมากข้ึน รวมท้ังการหารือ
เก่ียวกับความเปนไปไดในการสรางความรวมมือระหวางกัน เพ่ือประโยชน
ของการดําเนินความสัมพันธและประโยชนตอการพัฒนาประเทศของท้ัง
สองฝาย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พิจารณาเมื่อวันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 พรอมท้ังแจงความประสงคใหมีการลงนามรับรองเอกสาร บันทึกผลการประชุมฯ 
โดยรัฐมนตรีของท้ังสองฝายดวย 

4. รางเอกสารบันทึกการประชุมฯ มีเน้ือหาเก่ียวกับประเด็นท่ีท้ังสองฝายนําเสนอและแลกเปลี่ยนขอมูล 
เพ่ือเสริมสรางความเขาใจระหวางกันใหมากข้ึน รวมท้ังการหารือเก่ียวกับความเปนไปไดในการสรางความรวมมือระหวางกัน 
เพ่ือประโยชนของการดําเนินความสัมพันธและประโยชนตอการพัฒนาประเทศของท้ังสองฝาย ในประเด็น ดังน้ี  
(1) ภาพรวมสถานการณความรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศสมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย 
(2) กฎระเบียบดานศุลกากรของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย (3) การดําเนินมาตรการเยียวยาทางการคาของ
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย และโอกาสในการสรางความรวมมือระหวางสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย  
(4) นโยบายการแขงขันทางการคาของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย และโอกาสในการสรางความรวมมือระหวาง
สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย (5) นโยบายอุตสาหกรรมของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและโอกาสในการสรางความ
รวมมือสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทยในภาคอุตสาหกรรม (6) นโยบายอุตสาหกรรมเกษตรของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย 
และโอกาสในการสรางความรวมมือระหวางสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทยใน ภาคอุตสาหกรรมเกษตรและภาคการเกษตร 
(7) โอกาสในการสรางความรวมมือดานดิจิทัลระหวางสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับไทย (8) กฎระเบียบทางเทคนิคและ
มาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียในการนําเขาสินคาไทย (9) โอกาสในการประกอบธุรกิจ
ในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย การเปนตลาดเดียวดานการคาบริการ และการสงเสริมและคุมครองการลงทุน มาตรการ
สงเสริมการลงทุนของไทย และโอกาสในการลงทุนของนักธุรกิจของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียและไทย (10) วันและ
สถานท่ีการประชุมคณะทํางานรวมฯ ครั้งท่ี 2 และการลงนามรับรองเอกสารบันทึกการประชุมคณะทํางานรวมฯ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางเอกสารบันทึกการประชุม
คณะทํางานรวมระหวางไทยกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ครั้งท่ี 1 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศ) ดวย 

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

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280562 

 
เรื่อง : การแกไขปญหาเกษตรกรท่ีตกหลนเขารวมโครงการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาว ปการผลิต 

2559/60 
 

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาการดําเนินโครงการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพ ปการผลิต 
2559/60 สามารถชวยเหลือเกษตรกรท่ีตกหลนซึ่งมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของโครงการฯ แตยังไมไดรับ  
โอนเงินชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาว ปการผลิต 2559/60 และเกษตรกรไดรับเงินชวยเหลือไมครบ
ตามสิทธิโดย ซึ่งกรมสงเสริมการเกษตร และ ธ.ก.ส. ไดตรวจสอบรวมกันแลว ใหไดรับเงินชวยเหลืออยางท่ัวถึง ครบถวน 
และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการฯ จึงเห็นควรพิจารณาการจายเงินโครงการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและคาปรับปรุง
คุณภาพ ปการผลิต 2559/60 ใหแกเกษตรกรท่ีตกหลนแตละราย จํานวน 28,792 ราย รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 
180,259,906 บาท โดยให ธ.ก.ส. ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. โครงการสนับสนุนเงินชวยเหลือตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2559/60  

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน และวันท่ี 12 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สําหรับ
โครงการสนับสนุนเงินชวยเหลือตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2559/60 ไรละ 1,000 บาท รายละ
ไมเกิน 10 ไร ใหแกเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว ปการเพาะปลูก 2557/58 ตามโครงการมาตรการเพ่ิม
รายไดใหแกผูมีรายไดนอย และผานการรับรองสิทธิให สามารถเขารวมโครงการดังกลาวได จํานวน 3.7 ลานราย หรือเปน
เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว ปการเพาะปลูก 2559/60 และเปนเกษตรกรท่ีไมซ้ําซอนกับเกษตรกร  
ท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการผลิตพืชทดแทนตามโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืชท่ีหลากหลายฤดูนา
ปรัง ป 2560 กรอบวงเงินงบประมาณ 37,860.25 ลานบาท โดยระยะเวลาดําเนินการตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 
ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 

ตอมาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการสนับสนุนเงินชวยเหลือตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกรผูปลูกขาว พบวายังมี
เกษตรกรกลุมท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑของโครงการฯ แตยังไมไดรับความชวยเหลือเน่ืองจากเกิดความ

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

เพ่ือสามารถชวยเหลือเกษตรกรท่ีตกหลนซึ่งมีคุณสมบัติเปนไป
ตามหลักเกณฑของโครงการฯ แตยังไมไดรับโอนเงินชวยเหลือคาเก็บเก่ียว
และปรับปรุงคุณภาพขาว ปการผลิต 2559/60 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คลาดเคลื่อนในกระบวนการดําเนินงาน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 อนุมัติการสนับสนุนเงิน
ชวยเหลือตนทุนการผลิตเพ่ิม จํานวน 40 ,985 ราย คิดเปนวงเงินไมเกิน 409.85 ลานบาท ใหแกเกษตรกรกลุม
ดังกลาวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และไดกําหนดใหดําเนินการจายเงินชวยเหลือตนทุนการผลิตตามหลักเกณฑ  
ใหเกษตรกรกลุมดังกลาวเพ่ิมเติมภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

ท้ังน้ี โครงการดังกลาวเปนการนําเสนอตามนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งไมไดผาน  
การพิจารณาของ นบข. 

2. โครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 
2559/60 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน, วันท่ี 8 พฤศจิกายน และวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบ
ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอสําหรับการดําเนินโครงการสินเช่ือชะลอการขายขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2559/60 
และการชวยเหลือคาเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาวใหแกเกษตรกรรายยอยผูปลูกขาวเปลือกหอมมะลิ (ขาวขาวดอก
มะลิ 105 และ กข 15) และขาวเปลือกเหนียว ไรละ 800 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 15 ไร ขาวเปลือกเจา  
ไรละ 1,000 บาท ครัวเรือนไมเกิน 12 ไร และขาวเปลือกปทุมธานี ไรละ 1,200 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 10 ไร  
โดยใชฐานขอมูลเกษตรกรท่ีไดรับเงินสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนเงินชวยเหลือตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกร  
ผูปลูกขาว ปการผลิต 2559/60  กรอบวงเงินงบประมาณ 41,090.35 ลานบาท โดยให ธ.ก.ส. ทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณตอไป ระยะเวลาดําเนินการต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 โดยมี
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2560 ใหขยายระยะเวลาจายเงินไปสิ้นสุดวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 
ยกเวนภาคใตสิ้นสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 

3. จังหวัดสงขลาไดมีหนังสือลงวันท่ี 4 เมษายน 2561 เพ่ือขอความชวยเหลือเกษตรกรท่ียังไมไดรับเงิน คาเก็บ
เกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาวนาป ปการผลิต 2559/60  ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการ – ติดตามกํากับดูแล  
การบริหารจัดการขาวระดับจังหวัด เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2561 โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบขอเท็จจริง
เพ่ือใหความชวยเหลือเกษตรกรบางรายท่ีหวานขาวหลังภาวะอุทกภัยในชวงเดือนกุมภาพันธ 2560 ซ่ึงไดรับเงิน
ชวยเหลือตนทุนการผลิตแลว แตยังไมไดรับเงินคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาวนาป ปการผลิต 2559/60 
จํานวน 864 ราย พ้ืนท่ี 9,043 ไร 

4. กรมการคาภายใน ไดมีหนังสือลงวันท่ี 27 เมษายน 2561 แจงให ธ.ก.ส. รวมกับกรมสงเสริมการเกษตร 
ประมวลผลขอมูลเกษตรกรท่ีไดรับความเดือดรอน เพ่ือนําเสนอปญหาและแนวทางแกไขประกอบการพิจารณาของ นบข. 
และคณะรัฐมนตรีตอไป 

5. กรมสงเสริมการเกษตร ไดมีหนังสือลงวันท่ี 4 เมษายน 2562 แจงวาไดประชุมรวมกับ ธ.ก.ส. เมื่อวันท่ี 25 
มีนาคม 2562 ซึ่งจากการตรวจสอบพบวา มีเกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑของโครงการฯ แตยังไมได
รับเงินชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพขาว ปการผลิต 2559/60 และเกษตรกรไดรับเงินชวยเหลือ 
ไมครบตามสิทธิ จํานวน 28,792 ราย คํานวณเงินท่ีจะใชจายจริงในการชวยเหลือเกษตรกร รวมเปนเงินท้ังสิ้น 
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180,259,906 บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1) กลุมเกษตรกรท่ีไดรับเงินสนับสนุนตามโครงการสนับสนุนเงินชวยเหลือตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกร  

ผูปลูกขาว ปการผลิต 2559/60 เพ่ิมเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 ธ.ก.ส. ไมสามารถโอนเงิน
โครงการชวยเหลือคาเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ ปการผลิต 2559/60 ใหแกกลุมเกษตรกรน้ีได เน่ืองจาก
โครงการดังกลาวสิ้นสุดในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 ไปกอนแลว ท้ังท่ีเกษตรกรมีคุณสมบัติครบถวนตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน, วันท่ี 8 พฤศจิกายน และวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 

2) รายละเอียดและสาเหตุของเกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติแตไมไดรับเงินชวยเหลือตามโครงการชวยเหลือคาเก็บ
เก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาว ปการผลิต 2559/60 จํานวน 28,792 ราย สรุปได ดังน้ี 

(1) กรอบระยะเวลาการปลูกขาวนาปในพ้ืนท่ีภาคใตเริ่มวันท่ี 16 มิถุนายน 2559 – วันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2560 และข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวตองข้ึนทะเบียนหลังปลูกแลว 15 วัน จนถึงกอนเก็บ
เก่ียวและเกษตรกรจังหวัดสงขลาประสบอุทกภัย ทําใหตองเลื่อนเวลาเพาะปลูกขาวนาปออกไปถึงวันท่ี 15 มีนาคม 
2560 ทําใหเกษตรกรตองข้ึนทะเบียนหลังโครงการฯ สิ้นสุด (วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560) ทําใหเขารวมโครงการฯ 
ไมได จํานวน 11,582 ราย 

(2) เกษตรกรข้ึนทะเบียนตามท่ีตั้งแปลงเพาะปลูก แต ธ.ก.ส. จัดทําฐานขอมูลตามภูมิลําเนาของเกษตรกร 
ทําใหเกษตรกรแสดงความประสงคเขารวมโครงการฯ นอกเขตภูมิลําเนาสงผลให ธ.ก.ส. ไมพบขอมูลและเกษตรกรไม
สามารถเขารวมโครงการฯ ได จํานวน 1,521 ราย 

(3) เกษตรกรแจงยกเลิกการเขาโครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกขาวไมเหมาะสมเปนเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน 
เพ่ือเขารวมโครงการฯ แตข้ันตอนการยกเลิกตองใชเวลา สงผลใหเกษตรกรเขารวมโครงการฯ ไมทัน (วันท่ี 28 
กุมภาพันธ 2560) จํานวน 1,197 ราย 

(4) กลุมเกษตรกรท่ีไมไดเงินชวยเหลือตามโครงการสนับสนุนเงินชวยเหลือตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกร
ผูปลูกขาว ปการผลิต 2559/60 ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาโครงการฯ ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 ซึ่งข้ันตอนการเบิก
จายเงินของ ธ.ก.ส. ตองใชเวลา 7 วัน ทําใหขอมูลเกษตรกรท่ีจัดสงชวงวันท่ี 19 – 28 กุมภาพันธ 2560 ไมสามารถ
เบิกจายไดทัน จํานวน 7,922 ราย 

(5) ขอมูลไมสมบูรณ เน่ืองจากเกษตรกรไมระบุพันธขาว จํานวน 1,238 ราย 
(6) ธ.ก.ส. ตรวจสอบพบวาเกษตรกรไดรับเงินยังไมครบตามสิทธิ จํานวน 5,332 ราย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงการคลัง (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร) กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชย รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

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

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280562 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของกับมาตรการตอบโตการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ รวม 2 ฉบับ 
 

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ดังน้ี 

๑ รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะการใหการอุดหนุนแกการสงออก พ.ศ. .... 
๒ รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคํานวณประโยชนท่ีไดรับจากการอุดหนุนซึ่งสินคาจาก

ตางประเทศ พ.ศ. .... 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ  (ฉบับท่ี  ..) พ.ศ. . ...  
มาตรา ๖ กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไข
เก่ียวกับการพิจารณาการอุดหนุน  ประกอบกับมาตรา  ๖4 วรรคสาม  (๑) กําหนดใหลักษณะการอุดหนุนท่ีมีเง่ือนไข  
เพ่ือการสงออกไมวาโดยนิตินัยหรือพฤตินัยเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  และมาตรา  ๖๙ วรรคสอง  กําหนดให 
การคํานวณประโยชนท่ีไดรับจากการอุดหนุนเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

2. ในปจจุบันไมมีกฎกระทรวงกําหนดลักษณะการอุดหนุนแกการสงออกและกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ  
และวิธีการคํานวณประโยชนท่ีไดรับจากการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ 

3. กระทรวงพาณิชยไดจัดทํารางกฎกระทรวง ๒ ฉบับ ไดแก (๑) รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะการอุดหนุนแก
การสงออก  พ.ศ. .... และ (๒) รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคํานวณประโยชนท่ีไดรับจากการอุดหนุน  
ซึ่งสินคาจากตางประเทศ  พ.ศ. .... เพ่ือใหสามารถดําเนินการตอบโตการอุดหนุนท่ีไมเปนธรรมจากรัฐบาลตางประเทศ  
และเปนไปตามพันธกรณีภายใตองคการการคาโลก 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมขัดของตอรางกฎกระทรวงท้ัง ๒ ฉบับ ไดแก (๑) “รางกฎกระทรวง

กําหนดลักษณะการใหการอุดหนุนแกการสงออก  พ.ศ. ....” และ (๒) “รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

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

เพ่ือสงผลทําใหมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุน
ซึ่งสินคาจากตางประเทศตามพันธกรณีภายใตองคการการคาโลก สามารถ
บังคับใชไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังชวยปกปอง
เกษตรกรภายในประเทศท่ีไดรับความเสียหาย  หรือมีแนวโนมท่ีจะไดรับ
ความเสียหายจากการทุมตลาดอันเกิดจากการนําเขาสินคาจาก
ตางประเทศท่ีไมเปนธรรมไดอีกดวย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คํานวณประโยชนท่ีไดรับจากการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ พ.ศ. ....” เน่ืองจากการแกไขเพ่ิมเติมรางกฎกระทรวง
ดังกลาวจะสงผลทําใหมาตรการตอบโตการทุมตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศตามพันธกรณีภายใต
องคการการคาโลก สามารถบังคับใชไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ังยังชวยปกปองเกษตรกร
ภายในประเทศท่ีไดรับความเสียหาย หรือมีแนวโนมท่ีจะไดรับความเสียหายจากการทุมตลาดอันเกิดจากการนําเขาสินคา
จากตางประเทศท่ีไมเปนธรรมไดอีกดวย 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ท่ีเก่ียวของกับมาตรการตอบโต การอุดหนุนซึ่งสินคาจากตางประเทศ 
รวม 2 ฉบับ  ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได 
 
  



23 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280562 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติด

ใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  สธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก 
จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระสําคัญเปนการกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวใน
ครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เพ่ือใหมีการควบคุมและกํากับดูแลท่ีเขมงวด รัดกุม  
อันเปนการปองกันการนํากัญชาไปใชในทางท่ีมิชอบดวยกฎหมาย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สธ. เสนอวา ไดมีพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี  

19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522  
เพ่ือปรับปรุงใหสามารถนํากัญชาซึ่งเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 มาใชประโยชนทางการแพทยเพ่ือรักษาโรคและเพ่ือ
การศึกษาวิจัยได รวมถึงกําหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 ใหเหมาะสมกับสภาวการณ  
ในปจจุบันและสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

2. โดยท่ีมาตรา 62 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 และมาตรา 26/2 (1)  
มาตรา26/2 (3) มาตรา 26/3 มาตรา 26/5 มาตรา 34/1 มาตรา 34/2 มาตรา 34/3 และมาตรา 34/4  
แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี 7)  
พ.ศ. 2562 บัญญัติใหผูรับอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนายหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 
ตองไดรับใบอนุญาต การขออนุญาต และการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงประกอบกับปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายใชบังคับเก่ียวกับการผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไว
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ท่ีหามมิใหผูใดเสพหรือนําไปใชในการบําบัดรักษาผูปวยหรือ
นําไปใชประโยชนในทางการแพทยและยังกําหนดโทษท้ังผูเสพและผูครอบครองดวย อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติตาม

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สธ./กษ. (วก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสามารถนํากัญชาไปทําการศึกษาวิจัยและพัฒนา  
เพ่ือประโยชนทางการแพทยและสามารถนําไปใชในการรักษาโรคภายใต
การดูแลและควบคุมของแพทยได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ขอ 1. ยังไดเปดโอกาสใหสามารถนํากัญชา ไปทําการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือประโยชนทางการแพทยและสามารถ
นําไปใชในการรักษาโรคภายใตการดูแลและควบคุมของแพทยได โดยตองไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

3. ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองเรงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการอนุญาตและการอนุญาตการผลิต 
นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซ่ึงยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว เพ่ือใหหนวยงานหรือบุคคลท่ีมีความจําเปนตองใชยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา สามารถ
ดําเนินการและปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมายบัญญัติไว สธ. จึงไดยกรางกฎกระทรวงในเรื่องน้ี เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดให
โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา 

4. รางกฎกระทรวงในเรื่องน้ีไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
จากหลายภาคสวนแลว ตอมาในคราวประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ ครั้งท่ี 399 – 3/2562 เมื่อวันท่ี 
22 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติเห็นชอบดวยแลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ขอเรียนช้ีแจงและเสนอความเห็นเพ่ิมเติมตอรางกฎกระทรวงการขอ

อนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะ
กัญชา พ.ศ. .... โดยท่ีเก่ียวของกับพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติพันธุพืช 
พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ซึ่งอยูในการกํากับดูแลของกรมวิชาการเกษตร ดังน้ี 

1) กัญชา ตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จัดเปน “สิ่งไมตองหาม” การนําเขามา  
ในราชอาณาจักรไทย ตองแนบใบรับรองสุขอนามัยพืชจากประเทศตนทางกํากับมาพรอมกับสินคา และแจงการนําเขาตอ
พนักงานเจาหนาท่ีตามแบบท่ีกรมวิชาการเกษตรกําหนด ณ ดานตรวจพืชท่ีนําเขา (ตามคํานิยามศัพท สิ่งไมตองหาม 
มาตรา 4 และตามความในมาตรา 11 แหง พระราชบัญญัติกักพืช ประกอบกับความในหมวด 5 แหงประกาศ  
กรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการนําเขาหรือนําผานซึ่งสิ่งตองหาม สิ่งกํากัด หรือสิ่งไมตองหาม 
พ.ศ. 2551) และกรณีนําเขาสวนขยายพันธุ ตองมีหนังสือรับรองวาไมใชพืชตัดตอสารพันธุกรรม ( non GMOs) 
ประกอบดวย ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การนําสวนขยายพันธุพืชรวมท้ังเมล็ดพันธุเขามาในราชอาณาจักร 
โดยขอใหแนบหนังสือรับรองจากประเทศผูสงออกวาเปนสวนขยายพันธุพืชท่ีมิใชพืชท่ีไดรับการตัดตอสารพันธุกรรม  
พ.ศ. 2543 ท้ังน้ี อาหารสําเร็จรูปไดรับการยกเวนสําหรับกฎหมายฉบับน้ี 

2) กัญชา ณ ปจจุบัน ยังไมไดอยูในขายควบคุมของพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
เน่ืองจากไมไดประกาศใหเปนพันธุพืชควบคุม และพันธุพืชสงวน 

3) ความเห็นเพ่ิมเติมตอรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไว  
ในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... 

3.1)  ควรเพ่ิมคํานิยามของคําวา “เพ่ือเกษตรกรรม ” “วิทยาศาสตร ” “อุตสาหกรรม ” (ขอ 5 (4)) 
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“ใหบริการทางเกษตรกรรม ” (ขอ 7 (1)) “ผูประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตดานเกษตรกรรม ” (ขอ 7(1)(ก)4)ง.) )  
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและไมตองใชดุลยพินิจของพนักงานเจาหนาท่ี 

3.2) กรณีการขออนุญาตนําเขากัญชา ซึ่งเปนสิ่งไมตองหาม จะตองปฏิบัติตามขอ 1) ท่ีอางถึงขางตน ดังน้ัน 
ขอความในหมวด 5 ขอ 36 (9) จึงไมถูกตอง 

3.3) กรณีการขออนุญาตสงออกกัญชา ข้ึนอยูกับประเทศปลายทางวามีความประสงคใหกรมวิชาการเกษตร  
ในฐานะองคกรอารักขาพืชระหวางประเทศ ( National Plant Protection Organization: NPPO) ออกหนังสือรับรอง
สุขอนามัยพืช ( Phytosanitary Certificate) หรือไม โดยการขอหนังสือรับรองสุขอนามัยพืชดังกลาว สามารถติดตอได  
ณ กลุมบริการสงออกสินคาเกษตร สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ภายในเกษตรกลางบางเขน 
และดานตรวจพืชท่ัวประเทศ 

3.4) ขอความในหมวด 5 ขอ 37 (4) กรณีการศึกษาวิจัยเสร็จสมบูรณแลวใหทําลายยาเสพติดท่ีเหลือน้ัน 
สําหรับงานวิจัยทางดานเกษตรกรรมนับวาเปนความสูญเสียของผลผลิตท่ีได ดังน้ัน เห็นควรใหสงมอบผลผลิตท่ีเหลือ
ใหกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก จําหนาย หรือมีไวใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็น ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย 
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280562 
 

เรื่อง : ผลการประชุมรวมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการ Joint Cabinet Retreat : JCR) ไทย - ลาว 
ครั้งท่ี 3 

 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. ดังน้ี 
1. รับทราบผลการเยือน สปป. ลาว ของนายกรัฐมนตรีและผลการประชุม JCR ไทย – ลาวครั้งท่ี ๓ 
๒. มอบหมายสวนราชการท่ีเก่ียวของเรงรัดการปฏิบัติใหเปนไปตามผลการหารือใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ของนายกรัฐมนตรีและผลการประชุมรวม

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการ ( Joint Cabinet Retreat : JCR) ไทย - ลาว ครั้งท่ี ๓ ระหวางวันท่ี  
๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ นครหลวงเวียงจันทน สปป. ลาว โดยสรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 

1. จากผลการหารือกลุมเล็ก และการประชุม JCR ไทย-ลาว ครั้งท่ี 3 มีประเด็นท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ไดแก 

1) การอํานวยความสะดวกในการผานแดน  โดยเรงรัดการเปดใชพ้ืนท่ีควบคุมรวมกัน ( Common Control 
Area: CCA) บริเวณดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) 

2) โครงการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน  สนับสนุนใหฝายลาวใชประโยชนจากโครงก ารตามพระราชดําริ  
ใน สปป. ลาว เพ่ือสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน 

3) ความรวมมือดานการเกษตร 
- สนับสนุนการดําเนินโครงการความรวมมือดานการเกษตรตามมติท่ีประชุมคณะทํางานรวม  

ดานการเกษตรไทย  - ลาว ภายใตบันทึกความเขาใจระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงกสิกรรมและปาไมแหง สปป. ลาว วาดวยความรวมมือดานการเกษตร 

- ชวยพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรลาวตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี ( Good Agricultural 
Practices: GAP) เพ่ือใหสามารถแขงขันในตลาดโลกและสนับสนุนใหใชการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ( E-Commerce)  
ในการซื้อขายสินคาเกษตร และการทําเกษตรแบบมีพันธสัญญา (Contract Farming) ในรูปแบบท่ีทุกฝายไดรับประโยชน 

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

เพ่ือจะชวยสงเสริมให สปป. ลาว สามารถพัฒนาขีดความสามารถ
และศักยภาพ การแขงขันเพ่ือเพ่ิมรายไดและกอใหเกิดประโยชนรวมกัน  
ท้ังสองฝาย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4) ขอสังเกตกระทรวงการตางประเทศ 
- การเห็นพองกันยกระดับความสัมพันธไทย - ลาวเปน  “หุนสวนยุทธศาสตรเพ่ือการเจริญเติบโตและ  

การพัฒนาอยางยั่งยืน” จะเปนพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทย ตอ สปป. ลาวตอไป ท้ังน้ี สปป. ลาว
เปนประเทศท่ี ๓ ในอาเซียนตอจากเวียดนามและเมียนมาท่ีไทยได / ยกระดับความสัมพันธข้ึนเปนหุนสวนยุทธศาสตร 

- อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติแลว ความสัมพันธไทย - ลาวไมอาจมีลักษณะ “เทาเทียม” กันได (ในป ๒๕๖๑ 
ลาวขาดดุลการคาไทยประมาณ ๕ หมื่นลานบาท) เพราะลาวยังตองพ่ึงพาไทยในการพัฒนาขีดความสามารถและ
ศักยภาพ ไทยจึงตองใหเวลาและชวย สปป. ลาว ในการพัฒนา โดยสงเสริมการเพ่ิมรายได ของลาวและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใหเติบโตไปดวยกัน และเปนผลประโยชนรวมกันของท้ังสองฝาย 

- การเปดใชพ้ืนท่ีควบคุมรวมกัน ( Common Control Area: CCA) ณ ดานสะพานมิตรภาพไทย  – ลาว 
แหงท่ี ๒ (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) จะชวยอํานวยความสะดวกการคมนาคมขนสงสินคา ท่ีเปนรูปธรรมตอการคา
ชายแดนระหวางสองประเทศ ท้ังน้ี สปป. ลาว และเวียดนามไดเปดใชพ้ืนท่ีควบคุม รวมกันบริเวณดานแดนสะหวัน - ลาวบาวแลว 
ตั้งแตวันท่ี 5 กุมภาพันธ ๒๕๕๕ โดยนายสมสะหวาด เลงสะหวัด รองนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว และนายเหวียน ซวน ฟุก 
รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม ในขณะน้ัน) เปนประธานรวม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมขัดของตอผลการประชุมรวมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยาง  

ไมเปนทางการ Joint Cabinet Retreat : JCR) ไทย – ลาว ครั้งท่ี 3 หากหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติไดตามกฎ/
ระเบียบท่ีมีอยู ท้ังน้ี การยกระดับความสัมพันธไทย - ลาว เปน “หุนสวนยุทธศาสตรเพ่ือการเจริญเติบโตและการพัฒนา
อยางยั่งยืน” จะเปนพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทย ใน สปป. ลาว ตอไป สําหรับประเด็นความ
รวมมือดานการเกษตร หากไทยชวยพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรลาว ตามมาตรฐาน GAP รวมถึงสนับสนุนการใชพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ผลักดันการลงทุน SMEs ในสาขาเกษตร และการทําเกษตรแบบมีพันธสัญญา จะชวยสงเสริมให สปป. ลาว 
สามารถพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ การแขงขันเพ่ือเพ่ิมรายไดและกอใหเกิดประโยชนรวมกันท้ังสองฝาย   
ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณจะใชกลไกความรวมมือดานการเกษตรในคณะทํางานดานการเกษตร และคณะทํางาน
ดานประมง รวมท้ังกลไกอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือหารือและนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมตอไป 

มติ ครม.  : รับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของนายกรัฐมนตรีและผลการประชุมรวม
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการ Joint Cabinet Retreat : JCR) ไทย - ลาว ครั้งท่ี 3  และมอบหมาย  
ใหสวนราชการท่ีเก่ียวของเรงรัดการปฏิบัติตามผลการประชุมดังกลาวใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป ตามท่ีกระทรวง
การตางประเทศเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม 
และกระทรวงมหาดไทย รับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติและสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพ่ือนบาน (องคการมหาชน) ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280562 

 
เรื่อง : รายงานผลการประชุมคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตานการทําประมง

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ครั้งท่ี 1/2562 
 

สารัตถะ : คณะอนุกรรมการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตาน

การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (คณะทํางานรวมฯ) ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 13 – 15 
กุมภาพันธ 2562 

2. ใหความเห็นชอบในการจัดตั้งสํานักงานประสานงานการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไรการควบคุม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ระบบการติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง มีประเด็นการประชุม ไดแก การเปลี่ยนหนวยงานรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติจากศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เปนศูนยประสานการปฏิบัติ  
ในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) และแผนการอนุญาตใหเรือประมงเริ่มออกไปทําประมงนอกนานนํ้า
ไดตั้งแตเดือนเมษายน 2562 เปนตนไป โดยกรมประมงยืนยันวาจะออกใบอนุญาตการทําประมงนอกนานนํ้าเมื่อมั่นใจ
วาเรือประมงเหลาน้ันสามารถปฏิบัติตามขอบังคับท่ีกําหนดไวตามกฎหมายประมงได 

2. การบริหารจัดการกองเรือประมง มีประเด็นการประชุม ไดแก ความคืบหนาลาสุดในการควบคุมอูตอเรือ  
และการพัฒนาฐานขอมูลตาง ๆ ท่ีสรางข้ึน การดําเนินการกับเรือเบ็ดราวของสาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน 5 ลํา  
ท่ีจอดท้ิงไวท่ีจังหวัดภูเก็ต ซึ่งอยูระหวางการสืบสวนขอมูลเพ่ือความชัดเจน และมาตรการจายคาชดเชยสําหรับการนําเรือ
ออกนอกระบบ 

3. การบังคับใชกฎหมาย มีประเด็นการประชุม ไดแก การตัดสินของศาลอุทธรณในคดีเรือประมงนอกนานนํ้า 
จํานวน 3 ลํา ท่ีไดรับการยกฟองโดยศาลจังหวัดระนอง และการสอบสวนเรือประมงท่ีเคยมีสัญชาติไทย 

4. การตรวจสอบยอนกลับ และใบรับรองการจับสัตวนํ้า มีประเด็นการประชุม ไดแก ความคืบหนาของระบบ 

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

เพ่ือประโยชนแกการดําเนินงานของไทยในการแกไขปญหา
ประเด็นคงคางและประเด็นใหมอยางตอเน่ือง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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CATCH ซึ่งเปนระบบท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสกลาง สําหรับใบรับรองการจับสัตวนํ้าของสหภาพยุโรป 
เปนระบบท่ีใชตามความสมัครใจจนกวาจะมีการออกกฎหมายเพ่ือปฏิรูปขอบังคับการควบคุม ซึ่งกรมประมงยังอยูระหวาง
ดําเนินการเพ่ือควบคุมการนําเขาสินคาสัตวนํ้าภายใตหลักการ “ประเทศไทยปราศจากสัตวนํ้าและผลิตภัณฑ IUU”  
หรือ “IUU free Thailand” 

5. ความรวมมือกับประเทศท่ีสามและองคการบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค มีประเด็นการประชุม ไดแก 
ความคืบหนาของการหารือระดับทวิภาคีกับประเทศท่ีสาม โดยเนนการหารือกับอาเซียน (โดยเฉพาะ เวียดนาม กัมพูชา
และฟลิปปนส) รวมถึงประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งเปนประเทศท่ีมีความเช่ือมโยงดานการประมงกับภาคการประมงของไทย 

6. การขยายความรวมมือการตอตานการทําประมง IUU สูอาเซียน มีประเด็นการประชุม ไดแก การหารือ  
รางวาระสําหรับการประชุมเพ่ือจัดตั้งคณะทํางานตอตานการทําประมง IUU อาเซียน  (ASEAN IUU Task Force)  
ภายใตกรอบความรวมมืออาเซียนกับสหภาพยุโรป 

7. การจัดตั้ง “สํานักงานประสานงานการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม” 
8. เน่ืองจากการดําเนินการแกไขปญหาการทําประมง IUU เปนการบูรณาการการปฏิบัติงานจากหลายหนวยงาน 

ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดความตอเน่ืองในการเจรจาและการจัดเตรียมขอมูลการตอตานการทําประมง IUU ของประเทศไทย
เปนไปในทิศทางเดียวกัน คณะอนุกรรมการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมายพิจารณาแลว จึงเห็นควรจัดตั้ง
หนวยงานภายใตกรมประมง ช่ือ “สํานักงานประสานงานการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไรการควบคุม”  โดยมีบทบาทหนาท่ี ดําเนินการรวบรวม วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับการตอตานการทําประมง IUU 
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและตางประเทศ และดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะอนุกรรมการแกไข
ปญหาการทําประมงผิดกฎหมายมอบหมายใหอธิบดีกรมประมงปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสํานักงานฯ และใหหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของประกอบดวย กรมประมง กรมเจาทา กรมศุลกากร กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ศรชล. 
กระทรวงการตางประเทศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด มอบหมายบุคลากรของหนวยงานทําหนาท่ี
ประสานงาน หนวยงานละ 1 คน และใหกรมประมงดําเนินการจัดสรรเจาหนาท่ีปฏิบัติงานประจําสํานักงานฯ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นวา ผลการประชุมคณะทํางานรวมฯ เปนการดําเนินความรวมมือ

ในการตอตานการประมง IUU ระหวางรัฐบาลไทยและสหภาพยุโรปอยางใกลชิดภายหลังการปลดใบเหลือง ซึ่งจะเปน
ประโยชนแกการดําเนินงานของไทยในการแกไขปญหาประเด็นคงคางและประเด็นใหมอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี  
สหภาพยุโรปจะรวมผลักดันการดําเนินการของไทยในระดับภูมิภาคและในเวทีโลกดวย กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
จึงเห็นควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตางๆ ดําเนินความรวมมือกับสหภาพยุโรปอยางใกลชิด และติดตามความคืบหนา  
การดําเนินการอยางตอเน่ืองตามนโยบายรัฐบาลในการมุงสูความยั่งยืนของการประมงไทยตอไป สําหรับ การจัดตั้ง 
สํานักงานประสานงานการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม เน่ืองจากในอนาคต
อันใกลน้ี ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย จะถูกยกเลิก ดังน้ัน เพ่ือใหมี กลไกขับเคลื่อน  
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การดําเนินงานและประสานงานระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ  ในการแกไขปญหาการทําประมง 
IUU อยางตอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ แมวาไทยจะไดรับการปลดใบเหลืองแลว จึงเห็นดวยกับการจัดตั้งสํานักงานฯ 
ดังกลาว 

มติ ครม. : รับทราบรายงานผลการประชุมคณะทํางานรวมระหวางรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรปในการตอตาน
การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ครั้งท่ี 1/2562 ตามท่ีคณะอนุกรรมการแกไขปญหา  
การทําประมงผิดกฎหมายเสนอ สําหรับการจัดตั้งสํานักงานประสานการตอตานการ ทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไรการควบคุม ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 28 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280562 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวง พิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับ

บางขุนเทียน – เอกชัย ท่ีชุมชนวัดสะแกงาม และท่ีบานหลังวัด พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
เพ่ือสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ท่ีชุมชนวัดสะแกงาม และท่ีบานหลังวัด 
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 82  
สายทางยกระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ท่ีชุมชนวัดสะแกงาม และท่ีบานหลังวัด 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กรมทางหลวงมีความจําเปนตองสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – เอกชัย  

ท่ีชุมชนวัดสะแกงาม และท่ีบานหลังวัด เปนทางหลวงยกระดับบนทางหลวงแผนดิน หมายเลข 35  
สายธนบุรี – ปากทอ (ถนนพระราม 2) ผานทองท่ีเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และอําเภอเมืองสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร มีจุดเริ่มตน (ตอนท่ี 1) ท่ี กม.9+731 – กม.21+800 รวมระยะทาง 12.069 กิโลเมตร มีปริมาณ
ทรัพยสินท่ีถูกเวนคืน ประกอบดวย ท่ีดินประมาณ 38 แปลง สิ่งปลูกสรางประมาณ 18 ราย และตนไมยืนตนประมาณ 
3 ราย 

2. กรมทางหลวงไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมในการดําเนินโครงการและจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการกอสรางเพ่ือ สรางทางหลวงพิเศษ ดังกลาว ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นวา การขอตราพระราชกฤษฎีกา ฉบับน้ี เปนไปเพ่ือใหมีกฎหมาย

รองรับใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทําการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย  
ท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน  อีกท้ังยังอํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจรและการขนสงอันเปนกิจการ
สาธารณูปโภค เน่ืองจากกระทรวงคมนาคม มีความจําเปนตอง สรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับ  

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

เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจร  
และการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บางขุนเทียน – เอกชัย ท่ีชุมชนวัดสะแกงาม และท่ีบานหลังวัด ในทองท่ีเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  
และอําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จึงเห็นดวยกับ หลักการรางพระราชกฤษฎีกา ฉบับน้ี ท้ังน้ี  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีความเห็นเพ่ิมเติมวา กอนการกอสรางทางหลวง ขอใหกระทรวงคมนาคม ใหความสําคัญ  
กับแนวทางการปองกันปญหาท่ีอาจเกิดจากการกอสรางทางหลวง โดยเฉพาะการกอสรางท่ีกีดขวางการไหลของนํ้า  
ตามธรรมชาติ รวมท้ังใหคํานึงถึงผลกระทบจากการระบายนํ้าภายหลังการกอสรางดวย เพ่ือมิใหเกิดปญหาเรื่องการระบายนํ้า
ในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 
82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน – เอกชัย ท่ีชุมชนวัดสะแกงาม และท่ีบานหลังวัด พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงคมนาคม
เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 


