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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 8/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210260 
 
เรื่อง : ร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตร

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ .ศ. .... ที่ สคก.  
ตรวจพิจารณาแล้ว โดยมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2524) ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝุายพลเรือน พุทธศักราช 2478 เพื่อก าหนดลักษณะ ชนิด และประเภท
ของเครื่องแบบพิเศษ การแต่งเครื่องแบบ และการก าหนดเครื่องหมายบนอินทรธนูและเครื่องหมายต าแหน่งบนปกเสื้อ 
ส าหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้อราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วย 

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองการก าหนดเครื่องแบบพิเศษของส่วนราชการเห็นชอบด้วยแล้ว  
มาเพื่อด าเนินการ 

2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2554  อนุมัติหลักการร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวตามที่ กษ. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2. เสร็จแล้ว ได้แก้ไขช่ือร่างเป็น “ร่างกฎส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ....” และมีการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อย 

4. สลค. ได้ส่งร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีตามข้อ 3. ไปเพื่อ กษ. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5. กษ. เสนอว่า ได้พิจารณาร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีตามข้อ 4. แล้ว ยืนยันให้ด าเนินการร่างกฎส านัก
นายกรัฐมนตรีดังกล่าว ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแล้วต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษส าหรับข้าราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
เป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ กษ. เสนอ และให้ด าเนินการ
ต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 8/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210260 
 
เรื่อง : รายงานผลการด าเนินงานโครงการร่วมงาน International Horticultural Exposition : EXPO 2016 ณ สาธารณรัฐตุรกี 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานโครงการร่วมงาน International Horticultural 
Exposition : EXPO 2016 ณ สาธารณรัฐตุรกี 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
รายงานผลการด าเนินงานโครงการร่วมงาน International Horticultural Exposition : EXPO 2016 ณ สาธารณรัฐตุรกี  

สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
1. งาน International Horticultural Exposition : EXPO 2016 จัดขึ้น ณ เมือง Antalya สาธารณรัฐตุรกี 

ระหว่างวันที่ 23 เม.ย. – 30 ต.ค. 2559 เป็นงานแสดงพืชสวนนานาชาติระดับ A1 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง 
ความตระหนักให้เห็นถึงความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม แหล่งพลังงานทดแทน การท าการเกษตรอินทรีย์และ
การเกษตรเชิงนิเวศน์ มีพื้นท่ีจัดงาน 700 ไร่ ผู้เข้าร่วมนิทรรศการ 54 ประเทศ และผู้เข้าชมงานประมาณ 4.5 ล้านคน 

2. ระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกี 
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มี.ค. 2558 ฝุายตุรกีได้ขอให้ฝุายไทยพิจารณารูปแบบการจัดสวนไทยในลักษณะถาวร  
โดยฝุายตุรกียินดีรับหน้าที่การดูแลรักษาสวนดังกล่าวหลังจากเสร็จสิ้นงานแสดง นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องการจัดการสร้างสวนถาวรตามค าขอของตุรกี กสก. ได้ด าเนินโครงการร่วมงานดังกล่าวโดยจัด
นิทรรศการในลักษณะสวนถาวรพร้อมทั้งสร้างศาลาไทยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยและเป็นที่ระลึกความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสองประเทศและเป็นสถานที่จัดนิทรรศการและกิจกรรมของประเทศไทย วงเงิน 30,457,500 บาท 
ประกอบด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2559 ของ กสก. จ านวน 14,000,000 บาท และงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 งบกลาง รายการเ งินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ า เป็น  
จ านวน 16,547,500 บาท 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อทราบการด า เนินงานโครงการ ร่ วมงาน International 
Horticultural Exposition : EXPO 2016 ณ สาธารณรัฐตุรกี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค 
1) ด้านนิทรรศการสินค้าเกษตร ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูป 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากกล้วยไม้และดอกไม้อบแห้ง ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส 
ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง และของเล่นไม้จากยางพารา ผู้เข้าชมงานทดลองชิมและขอซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ เนื่องจากไม่สามารถหา
ซื้อในสาธารณรัฐตุรกี อย่างไรก็ตาม ผลไม้เป็นสินค้าที่มีโอกาสขยายตลาดในสาธารณรัฐตุรกี เนื่องจากชาวตุรกีมีรายได้
และโอกาสเดินทางไปภูมิภาคเอเชียเพิ่มมากขึ้น และมีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อสินค้าในภูมิภาคนี้มากขึ้น โดยเฉพาะสินค้า
เกษตรอนิทรีย์ 

2) ด้านการท่องเที่ยว ผู้เข้าชมงานได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวกับเจ้าหน้าที่ของไทย  
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวท่ีเคยเดินทางมาประเทศไทยแล้ว มีความประทับใจและต้องการกลับไปเที่ยวประเทศไทยอีก 

3) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ได้แก่ 1) การส่งสินค้าสดไปจัดนิทรรศการไม่ได้รับความสะดวก
เท่าที่ควร ขั้นตอนในการออกของมีระยะเวลาการตรวจสอบนาน ท าให้สินค้าสดได้รับความเสียหาย คุณภาพลดลง  
เมื่อน าไปจัดนิทรรศการ แต่ได้รับการอนุเคราะห์ในการออกของจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา  
2) ปัญหาไม่สงบและสถานการณ์ทางการเมืองของสาธารณรัฐตุรกีก่อให้เกิดความกังวลใจด้านความปลอดภัย  
และการประชาสัมพันธ์การจัดงานน้อยและไม่ทั่วถึง แต่ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์นิทรรศการประเทศไทยมากขึ้น 

4) ผลกระทบจากการด าเนินงาน การเข้าร่วมงานดังกล่าวกระตุ้นให้สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
ศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น เกิดความต้องการมากขึ้น นักท่องเที่ยวรู้จักแหล่งท่องเที่ยวไทย
มากขึ้น 

4. การมอบศาลาไทยให้กับรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี จ าเป็นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณา
การขาย การแลกเปลี่ยน การให้ การจ าหน่ายจ่ายโอนหรือจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทย 
ในต่างประเทศ เพื่อเสนอความเห็นต่อ ครม. ในประเด็นดังกล่าว ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2530 โดย กสก.  
มีหนังสือถึงกรมธนารักษ์ ในฐานะฝุายเลขานุการของคณะกรรมการดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2559 เพื่อขอหารือ 
การมอบศาลาไทยให้กับรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีเนื่องจากศาลาไทยเป็นอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยที่ตั้งอยู่  
ในต่างประเทศ และมีหนังสือถึงกรมธนารักษ์เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2560 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 8/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210260 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็น 
การปรับปรุงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทั้งยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 58 พ.ศ. 2515 ในส่วนกิจการการเดินอากาศและก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการบินพลเรือนขึ้นใหม่ทั้งฉบับ  
โดยก าหนดให้ครอบคลุมถึงกิจการการบินพลเรือนทุกด้านที่รัฐต้องก ากับดูแลตามพันธกรณีที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาว่า
ด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ก าหนดฐานอ านาจของหน่วยงานก ากับดูแลด้านการบินพลเรือน รวมถึงฐานอ านาจ
ของผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และผู้ตรวจสอบด้านการบิน (Aviation Inspector)  
ในการก ากับดูแลกิจการการบินพลเรือน และก าหนดบทบัญญัติให้เป็นไปตามที่องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ  
(The International Civil Aviation Organization - ICAO) ใช้ในการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการก ากับ 
ดูแลความปลอดภัยสากล (Universal Safety Oversight Audit Programme - USOAP) และโครงการตรวจสอบ 
การรักษาความปลอดภัยสากล (Universal Security Audit Programme - USPA) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. ได้รับรายงานจากส านักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  

พ.ศ. 2497 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีโครงสร้างและเนื้อหาไม่ครอบคลุมถึงกิจการการบินพลเรือนทุกด้านที่รัฐต้องก ากับ
ดูแลตามพันธกรณีที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ท าขึ้นที่เมืองชิคาโก้ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 
2487 ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี นอกจากนี้ยังขาดบทบัญญัติที่ก าหนดฐานอ านาจของหน่วยงานก ากับดูแลด้านการบินพลเรือน 
รวมถึงฐานอ านาจของผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และผู้ตรวจสอบด้านการเงิน ในการก ากับ
ดูแลกิจการการบินพลเรือน นอกจากนี้พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ .ศ. 2497 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมยังขาด
บทบัญญัติหลายประการที่เป็นไปตามข้อค าถามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศใช้ในการตรวจสอบโครงการ
ตรวจสอบการก ากับดูแลความปลอดภัยสากลอันเป็นผลให้ประเทศไทยได้รับข้อบกพร่อง จากการตรวจสอบด้านกฎหมายหลัก

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

เป็นเครื่องมือในการควบคุม ก ากับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาความ
ปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน และอ านวยการความ
สะดวกในการขนส่งทางอากาศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่ใช้ในการก ากับดูแลกิจการการบินพลเรือนของประเทศไทย จึงต้องก าหนดบทบัญญัติของกฎหมายการบินพลเรือน  
ขึ้นใหม่เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุม ก ากับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย ส านักงานการบินพลเรือน  
แห่งประเทศไทย เห็นควรปรับปรุงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 

2. คค. จึงได้แต่งตั้งคณะท างานตรวจพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายด้านการบิน ประกอบด้วยรองปลัด คค . 
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) เป็นประธาน มีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน 
พ.ศ. .... ที่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ยกร่าง มีการปรุชมคณะท างานฯ เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติ  
การบินพลเรือน พ.ศ. .... มีโครงสร้างและเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ได้จัดให้มีการสัมมนาเพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. .... มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากส่วนราชการและหน่วยงาน 
ของรัฐ และผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมการบิน ทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน รวมทั้งผู้แทนสมาคมต่างๆ  
เพื่อท าความเข้าใจในบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. .... และรับฟังความคิดเห็นเพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การยกร่างพระราชบัญญัติฯ มีความถูกต้องเหมาะสมและ  
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
หลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีอีกด้วย ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายเห็นด้วยกับ  
ร่างพระราชบัญญัติฯ และส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ  
การบินพลเรือน พ.ศ. .... โดยใช้ความคิดเห็นท่ีได้จากการสัมมนาแล้ว 

3. ร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. .... ฉบับนี้ ถือเป็นกฎหมายก ากับดูแลด้านการบินพลเรือนสมัยใหม่ 
ที่มีความครบถ้วนในทุกด้านยืดหยุ่นสูงสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันมาตรฐานสากลและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี โดยใช้
แนวทางตามกฎหมายที่เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และองค์การบริหาร  
การบินแห่งสหรัฐฯ โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติตามข้อค าถามที่องค์การการบิน 
พลเรือนระหว่างประเทศใช้ในการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการก ากับดูแลความปลอดภัย สากล  
สามารถรองรับการตรวจสอบในภารกิจของคณะผู้ตรวจสอบเพื่อประเมินผลการแก้ไขข้อบกพร่องของประเทศไทย  
จากการตรวจสอบตามโครงการ USOAP มีก าหนดการว่าจะเกิดช่วงเดือน มิ .ย. 2560 และเตรียมความพร้อม 
ส าหรับการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยสากล (USAP) มีก าหนดการว่าจะเกิดขึ้น
ในช่วงเดือน ก.ค. 2560 ดังนี ้

3.1 เพิ่มเติมอ านาจของคณะกรรมการการบินพลเรือนในเชิงนโยบายและอ านาจในการก ากับดูแล 
ด้านเศรษฐกิจ 

3.2 เพิ่มเติมบทบัญญัติให้เป็นไปตามข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบ  
การก ากับดูแลความปลอดภัยสากล โดยวิธีการเฝูาตรวจตราอย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มส่วนขอบเขตการก ากับดูแล 
การบินพลเรือน การใช้อ านาจก ากับดูแล การก ากับดูแลการขนส่งวัตถุอันตรายและสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแล  
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เป็นพิเศษ และใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
3.3 เพิ่มเติมบทบัญญัติให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาชิคาโก ค. ศ. 1944 ที่รัฐผู้ท าสัญญาต้อง

ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อแนะน าอันพึงปฏิบัติที่ออกเป็นภาคผนวกของอนุสัญญาฯ โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัย 
3.4 เพิ่มเติมบทบัญญัติด้านการก ากับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยและอ านวยความสะดวกในการบิน  

พลเรือน เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยสากลโดยวิธีการเฝูาตรวจตรา 
อย่างต่อเนื่อง ในเดือน ก.ค. 2560 

3.5 ก าหนดให้อ านาจในการอนุญาตให้ประกอบกิจการการบินพลเรือนเป็นของคณะกรรมการการบินพลเรือน 
จากเดิมเป็นของ รมว.คค. 

3.6 ก าหนดการก ากับดูแลการบินพลเรือนด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยการควบคุมการเข้าสู่ตลาด  
การอนุญาตให้ผู้ด าเนินการเดินอากาศยานต่างประเทศ ประกอบกิจการมายังหรือออกจากประเทศไทย การติดตาม
ตรวจสอบคุณสมบัติ การบริหารจัดการสถานะทางการเงินของผู้ได้รับใบอนุญาต การก าหนดเง่ือนไขและข้อจ ากัด  
ในการประกอบกิจการการก ากับดูแล ควบคุมค่าโดยสารและค่าระวางของผู้ประกอบการอากาศยานขนส่ง การคุ้มครอง
สิทธิผู้โดยสารและก ากับดูแลการให้บริการของผู้ประกอบการ และการก าหับดูแลพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า 

3.7 ก าหนดให้กรมท่าอากาศยานจัดต้ังเงินทุนหมุนเวียนขึ้นทุนหน่ึง โดยให้กรมท่าอากาศยานน าส่งเงิน
ค่าบริการผู้โดยสารขาออกที่กรมท่าอากาศยานจัดเก็บได้เข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียน ส่วนการใช้จ่ายจากบัญชีเงินทุน
หมุนเวียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และวิธีการใช้จ่ายเงินตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบ
จาก กค. 

3.8 เพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานให้เป็นไปตามข้อบกพร่อง เนื่องจาก 
การตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการก ากับดูแลความปลอดภัยสากล โดยวิธีการเฝูาตรวจตราอย่างต่อเนื่อง  
และเพื่อให้มีบทบัญญัติครอบคลุมและสอดคล้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ “การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
ของอากาศยาน” โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน (ก.ส.อ.) และจัดต้ัง
ส านักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน 

3.9 เพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องการค้นหาและช่วยชีวิตอากาศยานประสบภัยเพื่อให้มีบทบัญญัติครอบคลุมและ
สอดคล้องตามมาตรฐานระหว่างประเทศ “การค้นหาและช่วยเหลือ” แห่งอนุสัญญาชิคาโกฯ โดยเป็นการจัดต้ังศูนย์
ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยและส านักงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย 

3.10 เพิ่มเติมบทบัญญัติในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการให้เป็นไปตามข้อบกพร่ อง  
อันเนื่องมาจากการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการก ากับดูแลความปลอดภัย โดยวิธีการเฝูาตรวจตราอย่างต่อเนื่อง 
โดยเพิ่มอ านาจให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบด้านการบิน เพื่อให้ครอบคลุมและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของผู้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายได้ทุกมิติมากข้ึน 



8 

 

3.11 เพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องฐานความผิดและบทก าหนดโทษทางแพ่งให้เป็นไปตามข้อบกพร่อง เนื่องจาก
การตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการก ากับดูแลความปลอดภัยสากล โดยวิธีการเฝูาตรวจตราอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่ม
หลักการให้มีมาตรการลงโทษทางแพ่ง ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้น ามาปรับใช้ในการก ากับดูแลการบินพลเรือนในระดับสากล 
เพื่อให้องค์การก ากับดูแลการบินพลเรือนของประเทศมีแนวบังคับใช้กฎหมายเพิ่มขึ้น อันท าให้เกิดความยืดหยุ่น  
ได้สัดส่วนและมีประสิทธิภาพ สหราชอาณาจักรและองค์การบริหารการบินแห่งสหรัฐฯ ได้น าหลักการนี้มาใช้ ทั้งนี้ 
ก าหนดให้มีกองทุนเพ่ือน าเข้าเงินค่าปรับทางแพ่งโดยให้น าเงินค่าปรับทางแพ่งที่ได้รับจากผู้ฝุ าฝืนเข้ากองทุน  
เพื่อน าไปใช้การวิจัยและพัฒนา ฝึกอบรม ให้คณะกรรมการก ากับส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
เป็นผู้อนุมัติให้ใช้เงินกองทุน 

3.12 ก าหนดความผิดและโทษทางอาญาออกเป็น 2 กลุ่ม 1) กลุ่มที่ก าหนดให้การกระท าเป็นความผิด 
และก าหนดโทษส าหรับการกระท าความผิดดั งกล่าวว่าด้วยการจัดกลุ่มตามลักษณะของความผิดอย่างกว้างๆ  
2) กลุ่มที่ก าหนดโทษส าหรับการกระท าความผิดตามระวางโทษ คงหลักการเดิมที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ  
การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการบินพลเรือน พ.ศ. .... ตามที ่คค. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 8/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210260 
 
เรื่อง : โครงการสินเช่ือรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการสินเช่ือรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน
ตามข้อ 2 และอนุมัติวงเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการดังกล่าว เป็นวงเงินงบประมาณสูงสุดไม่เกิน 4,000 ล้านบาท 
โดยมอบหมายให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ท าความตกลงกับ สงป. เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปี 
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 2559เห็นชอบให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. จัดตั้งหน่วยธุรกิจ เพื่อรับผิดชอบ

ภารกิจด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยเฉพาะแยกออกมาจากโครงสร้างการด าเนินงานตามปกติของธนาคาร  
โดยมีหน้าท่ีหลักในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเช่ือเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนรายย่อยที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเช่ือที่ผ่อนปรน  
กว่าหลักเกณฑ์การให้สินเช่ือปกติของธนาคาร รวมทั้งท าหน้าที่ให้ความรู้ทางการเงินและให้ค าปรึกษาด้านการเงินแก้ไข
ปัญหาหนี้สินแก่ลูกหนี้นอกระบบ ตลอดจนเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบควบคู่ไป
กับการพัฒนาศักยภาพขององค์กรการเงินชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อท าหน้าที่เป็นตัวแทนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
(SFIs Banking Agents) ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนส าหรับผู้มีรายได้น้อยอีกด้วย 

 ทั้งนี้ รัฐบาลไม่จ าเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. อย่างไรก็ดีเห็นควรก าหนด
ให้ผลการด าเนินงานของหน่วยธุรกิจแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของทั้ง 2 ธนาคาร เป็นโครงการที่ต้องแยกบัญชีธุรกรรม
นโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) และไม่นับรวมหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non – Performing Loan : NPL) ที่เกิดจากการ
ด าเนินงานของหน่วยธุรกิจดังกล่าวเป็นตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานของธนาคารออมสิน และ ธ .ก.ส. รวมทั้งให้น าความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของหน่วยธุรกิจดังกล่าวบวกกลับในก าไรสุทธิเพื่อใช้ในการค านวณโบนัสพนักงานได้ 

 

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

เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินจะช่วยให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร
รายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ ช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบ 
ที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ในระดับท่ีสูง โดยโครงการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยที่เข้าร่วม
โครงการให้ดีขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



10 

 

2. โครงการสินเช่ือรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
1) วัตถุประสงค์ : ให้สินเชื่อแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรรายย่อยที่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้จ่าย

ฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนภายในครอบครัว โดยต้องไม่เป็นการ Refinance หนี้ในระบบ 
2) วงเงินสินเชื่อรวม : ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นวงเงินสินเช่ือธนาคารออมสินไม่เกิน 5,000 

ล้านบาท และ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 
3) วงเงินใหส้ินเชื่อต่อราย : ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อราย 
4) กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนที่มีการประกอบอาชีพ และ/หรือเกษตรกรที่มีความจ าเป็นที่จะต้องจ่ายเงิน

ฉุกเฉิน 
5) ระยะเวลาการยื่นขอสินเชื่อ : ภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ี ครม. มีมติให้ด าเนินโครงการ 
6) ระยะเวลาการให้กู้ยืม : ไม่เกิน 5 ปี 
7) อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงท่ี (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน 
8) หลักประกัน : บุคคลค้ าประกันอย่างน้อย 1 คน และ/หรือมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน 
9) หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ : พิจารณาความสามารถในการช าระหนี้จากรายได้และค่าใช้จ่ายรวม 

ของบุคคลในครอบครัวเป็นหลัก โดยสามารถตรวจสอบประวัติการช าระหนี้จากเครดิตบูโรได้ แต่จะไม่น ามาเป็นเง่ือนไข 
ในการพิจารณาสินเช่ือ 

10) เงื่อนไขการชดเชยของรัฐบาล : เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการให้สินเช่ือแก่กลุ่มลูกค้าที่มี 
ความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระหนี้สูง ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเช่ือใดๆ ของธนาคารได้ แต่มีความจ าเป็น 
ที่จะต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน จึงขอรับการชดเชยความเสียหายจากรัฐบาลส าหรับ NPL ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ 
ไม่เกินร้อยละ 40 ของสินเช่ืออนุมัติ โดยธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. จะร่วมรับผิดชอบ NPL ที่เกดิขึ้น ดังนี ้

- ระดับ NPL : NPL ไม่เกินร้อยละ 25 รัฐบาลชดเชย ร้อยละ 100 จ านวนเงิน 2,500 ล้านบาท 
Coverage Ratio ไม่เกินร้อยละ 40 

- ระดับ NPL : NPL มากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 37.5 รัฐบาลชดเชย ร้อยละ 70 จ านวนเงิน 
875 ล้านบาท Coverage Ratio ไม่เกินร้อยละ 40 

- ระดับ NPL : NPL มากกว่าร้อยละ 37.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 รัฐบาลชดเชย ร้อยละ 50 จ านวนเงิน 
625 ล้านบาท Coverage Ratio ไม่เกินร้อยละ 40 

รวม จ านวนเงิน 4,000 ล้านบาท  
11) วงเงินงบประมาณที่รัฐบาลชดเชยสูงสุด : ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นวงเงินชดเชยให้กับ

ธนาคารออมสินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และ ธ.ก.ส. ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมีเง่ือนไขในการจ่ายงบประมาณ
ชดเชย ดังน้ี 
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- ปีที่ 1 จ่ายชดเชย NPL ที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละต่อปี (ของสินเช่ืออนุมัติ) ร้อยละสะสมต่อปี 
(ของสินเช่ืออนุมัติ) จ านวนเงินที่ชดเชย ต่อปี (ล้านบาท) สะสมต่อปี (ล้านบาท) ไม่มีการจ่ายชดเชยในปีแรก เนื่องจาก
เป็นปีท่ีเริ่มปล่อยสินเช่ือ 

- ปีที ่2 จ่ายชดเชย NPL ที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละต่อปี (ของสินเช่ืออนุมัติ) 5 ร้อยละสะสมต่อปี 
(ของสินเช่ืออนุมัติ) 5 จ านวนเงินที่ชดเชย ต่อปี 500 ล้านบาท สะสมต่อปี 500 ล้านบาท 

- ปีที ่3 จ่ายชดเชย NPL ที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละต่อปี (ของสินเช่ืออนุมัติ) 5 ร้อยละสะสมต่อปี 
(ของสินเช่ืออนุมัติ) 10 จ านวนเงินที่ชดเชย ต่อปี 500 ล้านบาท สะสมต่อปี 500 ล้านบาท 

- ปีที ่4 จ่ายชดเชย NPL ที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละต่อปี (ของสินเช่ืออนุมัติ) 10 ร้อยละสะสมต่อปี 
(ของสินเช่ืออนุมัติ) 20 จ านวนเงินที่ชดเชย ต่อปี 1,000 ล้านบาท สะสมต่อปี 2,000 ล้านบาท 

- ปีที ่5 จ่ายชดเชย NPL ที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละต่อปี (ของสินเช่ืออนุมัติ) 10 ร้อยละสะสมต่อปี 
(ของสินเช่ืออนุมัติ) 30 จ านวนเงินที่ชดเชย ต่อปี 1,000 ล้านบาท สะสมต่อปี 3,000 ล้านบาท 

- ปีที ่6 จ่ายชดเชย NPL ที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละต่อปี (ของสินเช่ืออนุมัติ) 10 ร้อยละสะสมต่อปี 
(ของสินเช่ืออนุมัติ) 40 จ านวนเงินที่ชดเชย ต่อปี 1,000 ล้านบาท สะสมต่อปี 4,000 ล้านบาท 

รวม จ่ายชดเชย NPL ที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน ร้อยละต่อปี (ของสินเช่ืออนุมัติ) 40 ร้อยละสะสมต่อปี 
(ของสินเช่ืออนุมัติ) 40 จ านวนเงินท่ีชดเชย ต่อปี 4,000 ล้านบาท สะสมต่อปี 4,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ให้ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ท าความตกลงกับ สงป. เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปี 
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารออมสิน 
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อสังเกตของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้กระทรวงการคลังได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 8/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210260 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ .ศ. 2555) ที่คณะกรรมการผังเมือง 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับแจ้งจากจังหวัดจันทบุรีว่า หลังจากมีประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ .ศ. 2555 แล้ว ปรากฏว่าสภาพการณ์ของจังหวัดจันทบุรีในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท าให้การบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรีไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่  
จังหวัดจันทบุรี จึงขอให้แก้ไขกฎกระรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ .ศ. 2555 ซึ่งกรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองได้น าเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว และได้น าไป 
ปิดประกาศ 30 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูและยื่นค าร้อง เมื่อครบก าหนดปิดประกาศ ไม่มีผู้ยื่นค าร้องและได้เสนอ
คณะกรรมการผังเมืองทราบแล้วเมื่อวันท่ี 14 ม.ค. 2559 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ .ศ. 2555) เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555 ในข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทชุมชน ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และที่ดินประเภทที่โล่ง เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน ให้สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์และข้อเท็จจริงของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขต 
ผังเมืองรวมอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมือง ให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว และประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด โดยค านึงถึงปริมาณน้ าต้นทุนและปริมาณการใช้น้ า
ในพื้นที่ด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555) ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา  
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 8/2560 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210260 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกษตรวิสัย  
จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 

ในท้องที่ต าบลเกษตรวิสัย อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ .ศ. 2518 
ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว  
และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก าหนดปิดประกาศปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่น
ค าร้อง และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2559 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  
มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ของการวางผังเมือง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
โดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าว 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุดโดยค านึงถึงปริมาณน้ าต้นทุนและปริมาณการใช้น้ าในพ้ืนท่ีด้วย 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ 
และให้สง่ สคก. ตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการตอ่ไปได ้

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมือง และ
บริเวณที่ เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ
สภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 

 


