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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 23/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060660 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบแผนแม่บทการจัดรูปท่ีดิน พ.ศ. 2560 - 2579 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2560 – 2579 โดยภายหลังจาก
ที่ ครม. เห็นชอบแผนแม่บทดังกล่าวแล้ว กษ. จะได้ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ในการพัฒนาโครงการชลประทานเพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ าให้แก่พ้ืนท่ีการเกษตร มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน 

ได้แก่ (1) ส่วนเก็บกักน้ า เช่น อ่างเก็บน้ า เขื่อนเก็บกักน้ า (2) ส่วนทดน้ าและระบบส่งน้ า เช่น เขื่อนทดน้ า ฝาย คลองส่ง
น้ าสายใหญ่ คลองส่งน้ าสายซอย และ (3) ส่วนระบบชลประทานในไร่นา เช่น การจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรม การจัดรูป
ที่ดิน ซึ่งในส่วนท่ี 3 นี้ เป็นการด าเนินการเพื่อให้มีระบบกระจายน้ าจากส่วนท่ี 2 ถึงแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรโดยตรง 
โดยที่ผ่านมา กษ. (กรมชลประทาน) ได้ด าเนินการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการ
จัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปท่ีดินมีพื้นท่ีที่ได้รับการพัฒนาแล้วประมาณ 12.845 ล้านไร่ สามารถจ าแนก
ลักษณะการด าเนินงานของแต่ละประเภท ได้ดังนี้ 

1.2 การจัดระบบน้้าเพ่ือเกษตรกรรม เป็นการก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อน าน้ าจากคลองส่งน้ าสายใหญ่ 
คลองส่งน้ าสายซอย หรือแหล่งน้ าอ่ืนท่ีมีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีที่เหมาะสมกับการท าการเกษตรได้อย่างท่ัวถึง รวมทั้งมี
การสร้างถนนหรือทางล าเลียงผลผลิตในพื้นที่การเกษตรดังกล่าวด้วย ปัจจุบันมีพื้นที่ที่ไ ด้ด าเนินการจัดระบบน้ าเพื่อ
เกษตรกรรมแล้ว จ านวน 10.855 ไร่ 

1.2 การจัดรูปที่ดิน เป็นการด าเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมโดยการรวบรวมที่ดินหลายๆ  
แปลงในบริเวณเดียวกัน เพื่อวางผังและจัดรูปแปลงที่ดินใหม่และมีการปรับระดับดินในแปลง รวมทั้งการก่อสร้างระบบ
ชลประทาน ถนนหรือทางล าเลียงผลผลิตในพื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันมีพื้นที่ท่ีได้ด าเนินการจัดรูปที่ดินแล้ว จ านวน 1,990 ล้านไร่ 

2. การพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาที่ผ่านมายังไม่มีการก าหนดเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาอย่างชัดเจน 
เนื่องจากต้องด าเนินการภายใต้เง่ือนไขของกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติคันและคูน้ า พ.ศ. 2505 และ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อที่กรมชลประทานจะได้น าแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน  
พ.ศ. 2560 – 2579 ไปประกาศให้สาธารณชนรับทราบข้อมูลการ
พัฒนาการจัดระบบเพื่อเกษตรกรรม และการจัดรูปที่ดินในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าแผนแม่บทดังกล่าวไปใช้
เป็นแนวทางการด าเนินงานให้ได้ผลเป็นรูปธรรม บรรลุตามเปูาหมาย  
และกรอบระยะเวลาที่วางไว้ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า จึงได้มีการควบรวมกฎหมาย
ทั้ง 2 ฉบับ เป็นฉบับเดียว คือ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  พ.ศ. 2558 เพื่อให้การพัฒนาระบบ
ชลประทานในไร่นาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  
29 ส.ค. 2558 

3. หลังจากที่พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ กษ. (กรมชลประทาน)  
ได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน ซึ่งประกอบด้วยแผนการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมและแผนการจัดรูป
ที่ดิน เพื่อแสดงภาพรวมการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาทั่วประเทศ โดยที่ในการ
ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินในครั้งนี้ได้ก าหนดให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2558 – 2569 แผนพัฒนาการเกษตรของ กษ. พ.ศ. 2560 – 2564 ตลอดจนยุทธศาสตร์และ
นโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้คัดกรองพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยใช้เกณฑ์การพิจารณา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิศวกรรม  
ด้านเกษตร ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน และด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งก าหนดแนวทางการ
บริหารจัดการและคณะท างานท่ีจะร่วมขับเคลื่อนให้การด าเนินงานตามแผนแม่บทเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ ตลอดจน
มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง และได้รับค าแนะน าจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการเพื่อน ามาจัดท าเป็นแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ .ศ. 2560 – 
2579 ซึ่งต่อมาคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ซ่ึงมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบในหลักการของแผนแม่บทข้างต้นแล้วเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 
2559 โดยที่คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้กรมชลประทานปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลในแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายด้านต่างๆ รวมทั้งเพิ่มช้ันข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ซึ่งกรม
ชลประทานได้ปรับปรุงแก้ไขแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2560 – 2579 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
เสร็จเรียบร้อย และเสนอประธานอนุกรรมการจัดท าแผนการจัดระบบน้ าเพื่อเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดินพิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว จึงได้น าแผนแม่บทฉบับท่ีปรับปรุงใหม่เสนอมาเพื่อให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

4. สาระส าคัญของแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2560 – 2579 สรุปได้ ดังนี ้
4.1 วิสัยทัศน์ 

“มีระบบชลประทานในไร่นาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อลด
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตในภาคเกษตรกรรม” 

4.2 พันธกิจ 
4.2.1 พัฒนาระบบชลประทานในไร่นาพื้นท่ีเปูาหมายที่มีศักยภาพ 
4.2.2 รักษาพ้ืนท่ีเกษตรกรรมที่มีการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาให้มีความยั่งยืน 
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4.2.3 บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นา 
4.2.4 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 
4.3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายพ้ืนที่จัดระบบชลประทานในไร่นา 
1. ขยายพื้นที่จัดระบบชลประทานในไร่นาทั้งในพื้นที่ชลประทานเดิม และในโครงการชลประทาน

ขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่จะก่อสร้างใหม่ (โครงการชลประทานสมบูรณ์แบบ) 
2. การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ให้ด าเนินการควบคู่กับกระบวนการมีส่วน

ร่วมของเกษตรกร 
3. พัฒนานวัตกรรมการออกแบบชลประทานในไร่นาให้สอดคล้องกับลักษณะการท าการเกษตร 
4. บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการในไร่นา 
5. ประสานให้มีการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร 
6. ประสานให้มีการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย เกษตรแบบแปลงใหญ่ และการ

ใช้ Agri-Map ตามนโยบายของ กษ. เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร 
7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
8. ด าเนินการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาที่เกษตรกรร้องขอ 
9. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนในเขตพื้นท่ีจัดระบบชลประทานในไร่นา 
10. ติดตามและประเมินผลทุกปีและทบทวนแผนทุก 5 ปี 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด 
ผลผลิต 

ระบบชลประทานในไร่นาได้รับการพัฒนาเพิ่มอีก 8.472 ล้านไร่ ภายใน 20 ปี 
ตัวช้ีวัด 

- ร้อยละของพื้นที่ท่ีมีการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาเทียบกับแผน 
- จ านวนโครงการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาตามที่ก าหนดในแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 รักษาพ้ืนที่เดิมที่มีการจัดระบบชลประทานในไร่นา 
1. ปรับปรุงโครงการจัดระบบชลประทานในไร่นาเดิม 
2. การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด ให้ด าเนินการควบคู่กับกระบวนการมีส่วน

ร่วมของเกษตรกร 
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3. พัฒนานวัตกรรมการออกแบบระบบชลประทานในไร่นาให้สอดคล้องกับลักษณะการท า
การเกษตร 

4. บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการในไร่นา 
5. ประสานให้มีการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร 
6. ประสานให้มีการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัย เกษตรแบบแปลงใหญ่ และการ

ใช้ Agri-Map ตามนโยบายของ กษ. เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกร 
7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 
8. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนในเขตพื้นท่ีจัดระบบชลประทานในไร่นา 
9. รณรงค์การอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม 
10. ติดตามและประเมินผลทุกปีและทบทวนแผนทุก 5 ปี 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด 
ผลผลิต 

ระบบชลประทานในไร่นาเดิมได้รับการปรับปรุง 5.989 ล้านไร่ ภายใน 20 ปี 
ตัวช้ีวัด 

- ร้อยละของพื้นที่ท่ีมีการปรับปรุงโครงการจัดระบบชลประทานในไร่นาเทียบกับแผน 
- จ านวนโครงการเดิมที่ได้รับการปรับปรุงตามที่ก าหนดในแผน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
1. ประสานความร่วมมือกับโครงการชลประทานจังหวัด/โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา ในการ

บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
2. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดของกรมพัฒนาที่ดินในการบริหารและพัฒนา

ที่ดิน 
3. ประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง ในการท าการเพิ่ม

มูลค่าผลผลิตเกษตร 
4. ประสานความร่วมมือกับตัวแทนระดับจังหวัดของกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนในการ

สนับสนุนการผลิตและส่งเสริมการตลาด 
5. ประสานความร่วมมือกับตัวแทนระดับจังหวัดของ กษ. ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้

เกษตรกร 
6. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระดับจังหวัดของ กษ. ในการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กร

ผู้ใช้น้ าชลประทานในการบริหารจัดการด้านต่างๆ 
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7. ด าเนินการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 
8. ด าเนินการติดตามและประเมินผลทุกปีและทบทวนแผนทุก 5 ปี 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด 
ผลผลิต 

- องค์กรผู้ใช้น้ าชลประทานสามารถบริหารจัดการกิจกรรมต่อเนื่องด้วยตนเอง 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสนับสนุนด้านการผลิตและการตลาด 

ตัวช้ีวัด 
- จ านวนโครงการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาที่มีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
- จ านวนโครงการเดิมที่ได้รับการปรับปรุงและมีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 

4.4 งบประมาณที่ใช้ด าเนินการใน 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) รวมทั้งสิ้น 226,078 ล้านบาท โดย
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขายพ้ืนท่ีจัดระบบชลประทานในไร่นา 132,867 ล้านบาท ยุทธศาสตร์
ที่ 2 รักษาพ้ืนที่เดิมที่มีการจัดระบบชลประทานในไร่นา 73,551 ล้านบาท และยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต 19,659 ล้านบาท โดยสามารถแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 4 ระยะ 
ได้แก่ แผนระยะเร่งด่วน (ปี พ.ศ. 2560) แผนระยะสั้น (ปี พ.ศ. 2561 - 2564) แผนระยะกลาง (ปี พ.ศ. 2565 - 
2569) และแผนระยะยาว (ปี พ.ศ. 2570 - 2579) 

ระยะเวลา : พ.ศ. 2560 จ้านวนเงินงบประมาณ 967 ล้านบาท 
 พ.ศ. 2561 – 2564 จ้านวนเงินงบประมาณ 10,719 ล้านบาท 
 พ.ศ. 2565 – 2569 จ้านวนเงินงบประมาณ 50,777 ล้านบาท 
 พ.ศ. 2570 – 2579 จ้านวนเงินงบประมาณ 163,615 ล้านบาท 

รวม 20 ปี : จ้านวนเงินงบประมาณ 226,078 ล้านบาท 
4.5 ผลสัมฤทธิ์ของแผนแม่บทการจัดรูปที่ดิน 

4.5.1 การประหยัดน้้า หากด าเนินการตามแผนแม่บทการจัดรูปที่ดินพื้นที่ด าเนินการรวม 14.461 
ล้านไร่ ในระยะเวลา 20 ปี และมีการด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าควบคู่ไปด้วย ได้แก่ (1) การเปลี่ยน
วิธีการให้น้ าแบบท่วมทั้งผืนผ่านแปลงหนึ่งไปอีกแปลงหนึ่ง เป็นการให้น้ าแบบคูส่งน้ าที่ให้ น้ าโดยตรงกับทุกแปลง  
จะสามารถประหยัดน้ าได้ 13,924 ล้านลูกบาศก์เมตร และ (2) การเปลี่ยนการใช้ที่ดินตามความเหมาะสมที่ก าหนด 
Zoning โดย Agri–map ประหยัดน้ าได้ 6,437 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนี้ เมื่อพัฒนาโครงการครบ 14.461 ล้านไร่  
จะสามารถประหยัดน้ าได้รวม 20,361 ลา้นลูกบาศก์เมตร หรือ 909 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ (พื้นที่เพาะปลูกท้ังปี) ดังนี ้
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ผลการด้าเนินงานแผนแม่บท
การจัดรูปที่ดิน 

พ.ศ. 2560 
(ปีที่ 1) 

พ.ศ. 2564 
(ปีที่ 5) 

พ.ศ. 2569 
(ปีที่ 10) 

พ.ศ. 2574 
(ปีที่ 15) 

พ.ศ. 2579 
(ปีที่ 20) 

พื้นที่ด าเนินการสะสม  
(ล้านไร่) 

0.095 0.921 4.671 9.071 14.461 

ประหยัดน้ า (ล้านลูกบาศก์
เมตร) 

134 1,297 6,577 12,772 20,361 

- จากการเพิ่มประสิทธิภาพ
ชลประทานระดับคูส่งน้ า 

92 887 4,498 8,734 13,924 

- จากการเปลี่ยนการใช้ที่ดิน
ตาม Agri-Map 

42 410 2,079 4,038 6,437 

4.5.2 การเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาเป็นแนวทางในการ
ลดต้นทุนการผลิตที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูกจนถึงการตลาด ได้แก่ ลดค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิต เพิ่มผลผลิต
ต่อไร่ ลดราคาค่าจ้างหรือวัสดุ ด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการ โดยมีแผนปฏิบัติงานและกลไกในการขับ
เคลื่อนทีชั่ดเจนเป็นรูปธรรมและมีเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในส่วนของการเพิ่มผลผลิต เมื่อน้ าต้นทุนสามารถเข้าถึงแปลง
เพาะปลูกทั่วถึงทุกแปลงและการส่งน้ าท าอย่างมีประสิทธิภาพท าให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพที่สูงขึ้น ท าให้ได้ราคา
ผลผลิตสูงขึ้น และสามารถเปลี่ยนการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงและปลูกพืชได้หลากหลาย เมื่อเกษตรกรในพื้นที่ด าเนินการ
พัฒนาระบบชลประทานในไร่นาท าการเพาะปลูกตามแผนการเพาะปลูกพืชตามข้อเสนอแนะในแต่ละปี ผลการวิเคราะห์
ค่าลงทุนที่ลดลงและรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น (บาท/ครัวเรือน-ปี) จะท าให้ลดต้นทุนโดยเฉลี่ยทุกโครงการ 4,124 บาท/
ครัวเรือน-ปี และรายได้ที่เพิ่มโดยเฉลี่ยทุกโครงการ 37,141 บาท/ครัวเรือน-ปี สรุปรายได้สุทธิที่เพ่ิมขึ้น 41,265 บาท/
ครัวเรือน-ปี เมื่อท าการพัฒนาระบบชลประทานในไร่นาครบท้ัง 14.461 ล้านไร่ จะท าให้เกษตรกรในพ้ืนท่ี มีรายได้สุทธิ
เพิ่มขึ้นสะสม 663,054.7 ล้านบาท 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. จัดท าแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถด าเนินการให้บรรลุ 
ตามเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนแม่บทฯ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 และ 
ในปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. ทั้งนี้ ให้ กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ  
กค. คค. ทส. วท. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 23/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060660 
 
เรื่อง : ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อด าเนินงานโครงการโคบาลบูรพา 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบแนวทางด าเนินงานโครงการโคบาลบูรพา 
 2 .  อนุมัติ งบกลาง รายการเ งินส ารองจ่ าย เพื่ อกรณีฉุก เฉินหรือจ า เป็น ปี งบประมาณ 2560  

จ านวน 1,028.40 ล้านบาท เพื่อให้กรมปศุสัตว์เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการโคบาลบูรพา 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สืบเนื่องจากสถานการณ์โคเนื้อมีปริมาณลดลง ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชากร  

ในประเทศ นักท่องเที่ยวต่างประเทศ และความต้องการของตลาดต่างประเทศ สาเหตุ เกิดจากเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อ 
ต้นน้ ามีจ านวนลดลง เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนต่อฟาร์มสูงและระยะเวลาคืนทุนใช้เวลานาน จึงไม่สามารถเพิ่มผลผลิต  
ให้ทันกับความต้องการ 

2. จังหวัดสระแก้วเป็นแหล่งพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคตะวันออก แต่เนื่องจากมีพื้นที่อยู่ในเขตชลประทาน
เพียงร้อยละ 10.4 ของพื้นที่ท าการเกษตร ท าให้ค่าเฉลี่ยผลผลิตพืชต่อไร่ค่อนข้างต่ า โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อ าเภอ  
อรัญประเทศ อ าเภอโคกสูง และอ าเภอวัฒนานคร ซึ่งอยู่นอกเขตชลประทานและสภาพดินมีความสมบูรณ์ต่ า  
ประสบปัญหาภัยแล้งอยู่เสมอ เกษตรส่วนใหญ่จึงมีฐานะยากจน ขาดเงินทุนในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนอาชีพมาเลี้ยงปศุสัตว์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความ
เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ 

3. กษ. จึงได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์จัดท าโครงการ “โคบาลบูรพา” โดยบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้งปรับเปลี่ยนพื้นที่
ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงปศุสัตว์ โดยด าเนินการในลักษณะของธนาคารสินค้าเกษตรและส่งเสริมการเกษตร  
แบบแปลงใหญ่ ทั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ของจังหวัดสระแก้วให้เป็นเมืองแห่งปศุสัตว์  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา 
ภัยแล้งอย่างเร่งด่วน เพื่อปรับเปลี่ยนอาชีพให้มีรายได้ที่มั่นคงเพียงพอ 
ต่อการยังชีพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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“โคบูรพา” เนื่องจากมีท าเลที่ตั้งและลักษณะพื้นท่ีเหมาะสม เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเช่ือมต่อกับประเทศกัมพูชา
และเวียดนาม มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้ออย่างครบวงจร ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก และสร้างโอกาสในการผลิตเนื้อโคส่งออกตลาด 
AEC ในอนาคต 

4. สถานการณ์โคเนื้อในช่วงระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2549 – 2559) ลดลงจากจ านวน 8 ล้านตัว ในปี 2549 
เหลือ 4.8 ล้านตัว ในปี 2559 กษ. จึงมีนโยบายเร่งรัดส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ซึ่งนอกจากจะสร้างความมั่นคงทาง
อาหารและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศแล้ว การเลี้ยงโคเนื้อยังเป็นอาชีพทางเลือกส าหรับเกษตรกรที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงปศุสัตว์ 

5. ในพื้นที่อ าเภออรัญประเทศ อ าเภอโคกสูง และอ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประสบปัญหาภัยแล้ง 
อยู่เสมอ เนื่องจากพื้นที่อยู่นอกเขตชลประทานและสภาพดินมีความสมบูรณ์ต่ า ท าให้ผลผลิตพืชต่อไร่ค่อนข้างต่ า  
แต่มีท าเลที่ตั้งลักษณะพื้นที่ เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ ประสบปัญหาภัยแล้ง 
ให้ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงปศุสัตว์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ของจังหวัดสระแก้ว กรมปศุสัตว์  
จึงได้น าเสนอโครงการ “โคบาลบูรพา” และขอสนับสนุนงบกลางเพื่อด าเนินโครงการ จ านวน 1,028.40 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 

(1) ส่งเสริมการเลี้ยงแม่โคเนื้อผลิตถูก เปูาหมายเกษตรกรรมระยะแรก 6,000 ราย เลี้ยงแม่โคเนื้อรายละ 5 ตัว 
รวมแม่โคเนื้อ 30,000 ตัว ด าเนินงานในลักษณะของธนาคารโคเนื้อ โดยก าหนดเง่ือนไขให้เกษตรกรต้องส่งคืนลูกโค  
เพศเมียอายุ 12 เดือน เพื่อน าไปขยายผลให้เกษตรกรรายใหม่ยืมไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล 
ใช้งบประมาณ 900.00 ล้านบาท 

(2) ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงแพะ เปูาหมายเกษตรกรรมระยะแรก 100 แรก เลี้ยงแพะ รายละ 32 ตัว (เพศแม่ 
30 ตัว และเพสผู้ 2 ตัว) รวมแพะ 3,200 ตัว ด าเนินงานในลักษณะของธนาคารแพะ โดยก าหนดเง่ือนไขให้เกษตรกร
ต้องส่งคืนลูกเพศแม่อายุ 6 เดือน เพื่อน าไปขยายผลให้เกษตรกรรายใหม่ยืมไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรตามนโยบาย
ของรัฐบาล ใช้งบประมาณ 13.20 ล้านบาท 

(3) ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนการปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลผลิตต่ า พื้นที่เปูาหมายทั้งหมด 
103,823 ไร่ ด าเนินงานในระยะแรก 40,300 ไร่ ใช้งบประมาณ 80.60 ล้านบาท 

(4) จัดตั้งโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน GMP จ านวน 1 โรง งบประมาณ 34.60 ล้านบาท 
(5) ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่/จัดตั้งสหกรณ์ “โคบาลบูรพา” 1 แห่ง โดยใช้งบประมาณปกติ เพื่อสนับสนุน

การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการแนวทางด าเนินงานโครงการโคบาลบูรพาของ กษ. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. และให้ กษ. รับความเห็นของ กค. พณ. มท. และ สศช. ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้ กษ. ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ ครม .  
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้ กษ. พิจารณาด าเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังน้ี 
2.1 เร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้ชัดเจนและทั่วถึงเพื่อให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการได้ตาม

เปูาหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งเร่งด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เกิดความล่าช้า
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการด้วย 

2.2 ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ควรพิจารณาเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมและสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ โดยให้ความส าคัญกับเกษตรกรที่ยังไม่ ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน  
(เช่น โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสม
เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ และโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการท านาหญ้ า) เป็นล าดับแรก 
และควรให้ค าปรึกษาแนะน าเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนอาชีพอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยค านึงถึงปริมาณความ
ต้องการโคเนื้อและแพะของตลาดและจัดหาตลาดส าหรับจ าหน่ายโคเนื้อและแพะของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรประสบ
ความส าเร็จในการปรับเปลี่ยนอาชีพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ และเกิดความเช้ือมั่นต่อ
โครงการในลักษณะดังกล่าวของภาครัฐ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 23/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060660 
 
เรื่อง : ร่างพระราชก าหนดการประมง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชก าหนดการประมง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถอนร่างพระราช

ก าหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ไปหารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ในประเด็นมาตรา 11 ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดให้เลิกจ้างแรงงานท่ีจ้างโดยผิดกฎหมาย โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 

2. กระทรวงเกษตรฯ ได้หารือร่วมกับกระทรวงแรงงาน และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหาข้อยุติ  
ในเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ผลการหารือมีดังน้ี 

2.1 ตัดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้างแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายออก และปรับแก้ไขถ้อยค าต่างๆ  
ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศในเรื่องแรงงาน 

2.2 แก้ไขช่ือกฎหมาย “กฎหมายว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว” เป็น “กฎหมายว่าด้วยการบริหาจัดการ
การท างานของคนต่างด้าว” เพื่อให้สอดคล้องกับร่าง พ.ร.ก. ของกระทรวงแรงงาน ที่ได้ผ่าน ครม. แล้ว 

3. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ ได้ร่วมตรวจแก้ไขถ้อยค าด้วยแล้ว โดยสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายไม่กระทบ 

4. ประเด็นส าคัญที่ร่าง พ.ร.ก. เสนอ คือปรับบทนิยาม ปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการท าการประมงพื้นบ้าน 
ตามข้อร้องเรียนของกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสั่งหยุด/ปิดโรงงานให้เหมาะสมมากข้ึน ปรับปรุง
หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้เรือต่างชาติ เข้าเทียบท่า ก าหนดให้มีคณะกรรมการมาตรการทางปกครองท าหน้าที่  
ออกค าสั่งทางปกครอง และก าหนดหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมายของ
ประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ 
เป็นรูปธรรมมากข้ึน และเพื่อให้สามารถปลดประเทศไทยจากประเทศที่มี
แนวโน้มว่าจะไม่ให้ความร่วมมือกับการปูองกันและขจัดการท าการประมง
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ใบเหลือง) ได้โดยเร็ว 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างพระราชก าหนดการประมง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ที่ได้ปรับแก้ไขจากร่างที่ สคก. ตรวจพิจารณา
แล้ว โดยได้แก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมร่วมกันระหว่าง รง. และ สคก. ตามที่ กษ. เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
ทั้งนี้ ให้ กษ. ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อ
คณะรัฐมนตรี) ในเรื่องนี้ 

2. มอบหมายให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 23/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060660 
 
เรื่อง : การแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบการแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษก กษ. ซึ่ง กษ. ได้มีการเปลี่ยนแปลงโฆษกและ 
รองโฆษก กษ. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของ กษ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1101/2559 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2549 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกและรองโฆษก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 

1. เปลี่ยนแปลงโฆษก กษ. จากเดิม นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กษ. เป็นนายปริญญา เพ็งสมบัติ 
ผู้ตรวจราชการ กษ. 

2. เปลี่ยนแปลงรองโฆษก กษ. จากเดิม นายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัด กษ. เป็นนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ 
ผู้ช่วยปลัด กษ. และนายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัด กษ. (ปัจจุบันได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้นายรัตนะ สวามีชัย ด ารงต าแหน่ง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการประชุมและการปฏิบัติงานของคณะรัฐมนตรี และ  

การปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ของทางราชการ ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ตามที่รองนายก (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานว่า นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการ
ปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ของทางราชการ ประกอบด้วย (1) มาตรการแก้ไข ซึ่งให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 
เป็นต้นไป และ (2) มาตรการเสริม ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเพิ่มเติม ให้รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี โฆษกกระทรวง 
โฆษกหน่วยงาน โฆษกกลุ่มงาน และโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรีและทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อ
สั่งการของนายกรัฐมนตรี 

2. กษ. มีการเปลี่ยนแปลงโฆษก กษ. จากเดิม นายสุรพล จารุพงศ์ ผู้ตรวจราชการ กษ. เป็น นายปริญญา เพ็งสมบัติ 
ผู้ตรวจราชการ กษ. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธเ์กี่ยวกับการด าเนินงานของ กษ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
รมว.กษ. มีค าสั่ง กษ. ที่ 1101/2559 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2559 แต่งตั้ง นายปริญญา เพ็งสมบัติ ผู้ตรวจราชการ กษ. 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของ กษ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เป็น โฆษก กษ. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัด กษ. เป็นรองโฆษก กษ. และนายรัตนะ สวามีชัย ผู้ช่วยปลัด กษ. 
เป็นรองโฆษก กษ. โดยปัจจุบันได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้ นายรัตนะสวามีชัย ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 23/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060660 
 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2560 และแนวโน้มเดือนพฤษภาคม 2560 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนเมษายน 2560 และแนวโน้มเดือน
พฤษภาคม 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรในเดือน เม.ย. 2560 อยู่ที่ระดับ 144.05 เพ่ิมขึ้นจากเดือนเม.ย. 2559  

ร้อยละ 30.94 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 27.44 โดยสินค้าส าคัญที่มีราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม และดัชนีราคาปรับตัว เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2.75  
โดยสินค้าส าคัญที่มีราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน และกุ้งขาวแวนนาไม 

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของเดือน เม.ย. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า  
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัว เ พ่ิมขึ้นร้อยละ 2.75 สินค้าที่ราคาปรับตัว เ พ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา ทุเรียน  
และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไข่ไก่ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน 
มี.ค. ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 1.63 โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน สินค้าที่
ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ไก่เนื้อ  

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตรในเดือน เม.ย. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันที่ผ่านมา 
ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 27.44 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร 
และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา  
ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 16.38 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ มันส าปะหลัง ยางพารา ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม 
สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

แนวโน้มเดือน พ.ค. 2560 เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. 2559 สินค้าส าคัญที่ราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา  
อ้อยโรงงาน ทุเรียน และกุ้งขาวแวนนาไม ดัชนีผลผลิตคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. 2559 สินค้าส าคัญที่
ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และทุเรียน 

มติ ครม. : ทราบตามที ่กษ. เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลิต 
สินค้าเกษตร ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตร 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 23/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060660 
 
เรื่อง : มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ 
 
สารัตถะ : สงป. เสนอ ครม. อนุมัติแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ และให้ยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  22 กรกฎาคม 2546 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางมาตรการเกี่ยวกับการช าระหนี้ 
ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระให้แก่รัฐวิสาหกิจ เพื่อมิให้เกิดความสับสนในการถือปฏิบัติ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 เห็นชอบแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค

ค้างช าระ ตามที่ สงป. เสนอ ซึ่งประกอบด้วย มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ค้างช าระก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 และค่าสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป 
รวมทั้งมาตรการเพื่อให้การใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างประหยัดและมาตาการส าหรับ
รัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการสาธารณูปโภคด้วย 

2. ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ สงป. ร่วมกับ พน. มท. และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ
ต่างๆ ในภาพรวม เพื่อให้ทุกส่วนราชการสามารถด าเนินการให้สอดคล้องกัน แล้วน าเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป 

3. สงป. รายงานว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการ ตามข้อ 2 สงป. ได้ประชุมร่วมกับ พน. หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจผู้ให้บริการสาธารณูปโภค 5 รัฐวิสาหกิจ [(ประกอบด้วย บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) การไฟฟูานครหลวง 
การประปานครหลวง การไฟฟูาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค)] และหน่วยงานกลาง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง สตง. 
สคร. เพื่อพิจารณาปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น โดยเห็นสมควร
ก าหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ ดังนี้ 

3.1 หน้ีค่าสาธารณูปโภคที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นค้างช้าระก่อนปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ให้ด าเนินการ ดังน้ี 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สงป./กษ. (กค.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เป็นไปอย่างประหยัดและมาตรการส าหรับรัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการ
สาธารณูปโภคด้วย 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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- ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น มาช้าระหน้ีค่าสาธารณูปโภคค้างช้าระได้ 

- ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นที่มีเงินนอกงบประมาณ  เช่น เงินรายได้หรือเงินที่
ได้รับไว้เพื่อเป็นสวัสดิการของหน่วยงาน เป็นต้น น้าเงินนอกงบประมาณดังกล่าวไปช้าระหน้ีค่าสาธารณูปโภคไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 25 ของค่าสาธารณูปโภคในปีน้ัน ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับ
มาตรการฯ ดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเงินนอกงบประมาณไม่เพียงพอตามเกณฑ์ดังกล่าว 

3.2 ค่าสาธารณูปโภคที่จะเกิดขึ้นต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ช้าระค่าสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณน้ันๆ อย่างเคร่งครัด และ
ด้าเนินการ ดังน้ี  

- ให้น้างบประมาณค่าสาธารณูปโภคที่ได้รับไปช้าระค่าสาธารณูปโภคเท่าน้ัน ห้ามมิให้น้าไปจ่ายเพ่ือ
การอื่น 

- หากงบประมาณที่ต้ังไว้ส้าหรับเบิกจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคไม่เพียงพอช้าระ และมีงบประมาณ
เหลือจ่ายหรือมีงบประมาณในส่วนใดพอที่จะเจียดจ่ายได้ขอให้พิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงไปช้าระค่าสาธารณูปโภค
เป็นล้าดับแรกก่อนที่จะโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปใช้เพื่อการอื่น โดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากไม่สามารถช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้ทันภายในปีงบประมาณ
นั้นให้สามารถกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้นไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้อีก 3 เดือน
หลังจากสิ้นปีงบประมาณ และให้ช าระหนี้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว 

- หากมีเงินนอกงบประมาณ ให้น้าเงินนอกงบประมาณไปช้าระค่าสาธารณูปโภคในอัตราไม่ต้่ากว่า
ร้อยละ 25 ของค่าสาธารณูปโภคในปีน้ัน เว้นแต่กรณีที่มีเงินนอกงบประมาณไม่เพียงพอตามเกณฑ์ดังกล่าว 

3.3 เพื่อให้การด าเนินการตามนัยข้อ 3.2 เป็นไปอย่างได้ผล ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อื่นผู้ใช้สาธารณูปโภค ตลอดจนรัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการด าเนินการ ดังน้ี 

- ให้รัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการส่งใบแจ้งหน้ีค่าสาธารณูปโภคของแต่ละเดือน ไปให้ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นอย่างสม่้าเสมอ อย่างช้าภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป 

- ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รีบช้าระหน้ีค่าสาธารณูปโภคให้แล้วเสร็จภายใน 
15 วันนับแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหน้ี 

- ส าหรับค่าสาธารณูปโภคในระยะสองเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ (สิงหาคม – กันยายน) ซึ่งส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ช าระหนี้ไม่ทันภายในปีงบประมาณนั้น 

3.4 เพื่อให้การใช้สาธารณูปโภคของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น เป็นไปอย่างประหยัด 
เหมาะสมกับความจ าเป็นอย่างแท้จริง ควรก าหนดมาตรการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น  
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ผู้ใช้สาธารณูปโภค ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ ผู้ขายบริการถือปฏิบัติ ดังนี้ 
- การต้ังงบประมาณค่าสาธารณูปโภค 

ในการขอตั้งงบประมาณค่าสาธารณูปโภคในแต่ละปี ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น 
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) ร่วมกับรัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการจัดท าประมาณการค่าสาธารณูปโภคที่ต้องใช้ในแต่ละปี โดย
พิจารณาให้พอเหมาะกับความจ าเป็นอย่างประหยัดและความต้องการที่จะเพิ่มขึ้น 

(2) จัดท าแผนการใช้สาธารณูปโภคไว้เพื่อควบคุมและการบริหารการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับวงเงิน
งบประมาณที่จะพิจารณาตั้งในแต่ละปีด้วย 

- การควบคุมการใช้สาธารณูปโภค 
(1) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อติดตามและรายงาน

สถานภาพการใช้สาธารณูปโภคในหน่วยงาน โดยให้มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
(1.1) ติดตามดูแล รวมทั้งก าหนดมาตรการในการใช้สาธารณูปโภคประเภทต่างๆ ให้เป็นไปอย่าง

ประหยัดและพอเหมาะกับงบประมาณที่ตั้งไว้ 
(1.2) ตรวจสอบการรั่วไหล สิ้นเปลืองของการใช้ทั้งส่วนของอุปกรณ์/เครื่องใช้ต่างๆ และลักษณะ

ของการใช้ด้วย 
(1.3) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการใช้ ปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นนั้นๆ พิจารณาสั่งการ 
(1.4) ให้ด าเนินการตามหน้าที่ข้างต้นโดยสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ในกรณีจ าเป็น คณะกรรมการ

อาจพิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อแบ่งความรับผิดชอบตามความเหมาะสม 
(2) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รีบด าเนินการแยกมิเตอร์หรือเครื่องวัดการใช้

สาธารณูปโภคในส่วนที่เป็นการใช้ในราชการกับที่มิได้ใช้ในราชการ เช่น ที่พักอาศัย สโมสร ร้านค้าสวัสดิการ อาคาร
สวัสดิการ ฯลฯ ออกจากกันให้ชัดเจนและทั่วถึง และห้ามมิให้น าเงินงบประมาณไปจ่ายช าระค่าสาธารณูปโภคในส่วนที่
มิได้ใช้ในราชการ 

- การตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 
(1) ใหเ้จ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในของแต่ละส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืน ตรวจสอบการ

ใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคทั้งจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ได้ก าหนดไว้ข้างต้น 
รวมทั้งสถานภาพหนี้ค่าสาธารณูปโภคด้วย พร้อมนี้ให้รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดทราบทุกไตรมาส ภายใน 55 วัน
หลังจากสิ้นไตรมาส และส าเนาส่งให้ สงป. เพื่อประกอบการจัดสรรและบริหารงบประมาณต่อไป 

(2) ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พน. ด าเนินการวิเคราะห์และตรวจสอบการใช้
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สาธารณูปโภคของส่วนราชการต่างๆ ให้มีการใช้อย่างประหยัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานท่ีมีการใช้ไฟฟูาเป็นมูลค่าสูง 
- มาตรการส้าหรับรัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการสาธารณูปโภค 

(1) ให้รัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น  
ในการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่ก าหนดไว้นี้ 

(2) ให้รัฐวิสาหกิจผู้ขายบริการจัดอบรมและแนะน าเกี่ยวกับการใช้สาธารณูปโภคแต่ละประเภทของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ให้มีลักษณะที่ประหยัด โดยให้ด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง 
ทั้งน้ี หาก ครม. เห็นชอบด้วยกับมาตรการแก้ไขปัญหาหน้ีค่าสาธารณูปโภคดังกล่าวก็เห็นควรให้ยกเลิกมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2546 (เรื่อง การปรับปรุงแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการช้าระหน้ีค่า
สาธารณูปโภคค้างช้าระให้แก่รัฐวิสาหกิจ) เพ่ือมิให้เกิดความสับสนในการถือปฏิบัติ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระตามที่ สงป. เสนอ ยกเว้นกรณี
ที่จะให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นที่ไม่สามารถช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคได้ทันภายในปีงบประมาณ  
ที่เกิดค่าใช้จ่าย สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นค่าสาธารณูปโภคได้อีก 3 เดือน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ  
(ตามความในหนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0728/13043 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ข้อ 2.2 
วรรคท้าย) ให้ด าเนินการตามเห็นของกระทรวงการคลัง ที่ให้หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายดังกล่าวได้ในลักษณะค่าใช้จ่าย
ค้างเบิกข้ามปี โดยถือปฏิบัติได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว 14 ลงวันที่ 27 มกราคม 
2548 [เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)] 
ต่อไป 

 2. ให้ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 (เรื่อง การปรับปรุงแนวทางมาตรการเกี่ยวกับ 
การช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระให้แก่รัฐวิสาหกิจ) ตามที่ สงป. เสนอ 

 3. ให้ สงป. รายงานผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามแนวทางและมาตรการฯ ดังกล่าวข้างต้นต่อ ครม . 
ภายในเดือนกันยายน 2560 รวมทั้งให้ กค. ร่วมกับ สงป. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการและ
แหล่งเงินที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 23/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060660 
 
เรื่อง : ขออนุมัติให้ด าเนินโครงการพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 

ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. เพื่อพิจารณา ดังนี ้

 1. อนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยด าเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง- 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก วงเงินลงทุนรวม 31,244 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน จ านวน 807 ล้านบาท และค่าก่อสร้าง จ านวน 30,437 ล้านบาท 

 2. อนุมัติให้รัฐอุดหนุนค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินท้ังหมด วงเงินรวม 807 ล้านบาท 
 3. อนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยใช้แหล่งเงินลงทุนโครงการจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวม

โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFF) เพื่อเป็นค่าก่อสร้างโดยให้กระทรวงการคลัง
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2560 
เกี่ยวกับการระดมทุนผ่านกองทุนรวม TFF ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต่อไป 

 4. อนุมัติหลักการร่างพระรากฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ตามโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร 
ด้านตะวันตก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กทพ. ได้เสนอ คค. น าเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการให้ กทพ. ด าเนินโครงการทางพิเศษสายพระราม 

3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะทาง 18.7 กิโลเมตร วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น
จ านวน 31,244 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จ านวน 807 ล้านบาท และค่าก่อสร้างรวมค่าควบคุมงาน 
จ านวน 30,437 ล้านบาท โดยให้รัฐอุดหนุนค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินท้ังหมด ซึ่งคณะกรรมการ กทพ. ในคราวประชุมครั้ง
ที่ 10/2559 เมื่อวันท่ี 11 ก.ค. 2559 ได้มีมติอนุมัติให้ กทพ. เสนอโครงการฯ ดังกล่าวให้ ครม. พิจารณาอนุมัติใน
หลักการโครงการ ท้ังนี้ สวล. ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการแล้ว เมื่อวันที่ 

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

เพื่อเช่ือมโยงโครงข่ายทางพิเศษในเขตเมืองไปยังโครงข่ายถนน
หลักในการเดินทางสู่ภาคใต้โดยตรง เพื่ออ านวยความสะดวกรวดเร็ว 
ในการเดินทางและขนส่งสินค้า และสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



20 

 

27 พ.ค. 2559 โดยมีข้อสรุปได้ ดังนน้ี 
1. ลักษณะของโครงการ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร

ด้านตะวันตก มีจุดเริ่มต้นโครงการเช่ือมต่อกับโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ธนบุรี-ปากท่อ)  
และมีทางขึ้น-ลงที่จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณกิโลเมตร 13+000 ของถนนพระรามที่ 2 เป็นทางยกระดับขนาด 
 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่องจราจร) ซ้อนทับไปตามแนวเกาะกลางถนนพระรามที่  2 มาทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางดาวคะนอง จากน้ันซ้อนทับบนทางพิเศษเฉลิมมหานครจนถึงบริเวณถนน
พระรามที่ 3 ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางโคล่ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดโครงการ โดยเช่ือมต่อกับทางพิเศษเฉลิมมหานครและ
ทางพิเศษศรีรัช ช่วงที่ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาจะก่อสร้างสะพานใหม่ขนาด 8 ช่องจราจร (ทิศทางละ 4 ช่วงจราจร)  
ขนานอยู่ทางด้านทิศใต้ของสะพานพระราม 9 โครงการมีทางขึ้น-ลง 7 แห่ง รวมระยะทาง 18.7 กิโลเมตร โดยมีแผนท่ี 
แนวเส้นทางโครงการ  

2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการด้าเนินงานโครงการ  
(1) ใช้เป็นเส้นทางทดแทนในกรณีที่สะพานพระราม 9 ต้องปิดซ่อมบ ารุงใหญ่ ท าให้เส้นทางเช่ือมโยงไปสู่

ภาคใต้ไม่เกิดปัญหา 
(2) ขยายโครงข่ายทางพิเศษให้สามารถรองรับการเดินทางระหว่างพื้นที่ช้ันนอกและช้ันในกรุงเทพมหานคร

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) ช่วยแบ่งเบาปัญหาจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่ 2 ช่วงดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

และทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงบางโคล่-ดาวคะนอง โดยเฉพาะบริเวณสะพานพระรามที่ 9 ซึ่งรองรับปริมาณจราจร
จ านวนมากที่ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยามาเป็นเวลานานเกือบ 30 ปี 

(4) เป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางและการขนส่งสินค้าในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน 
เช่น เหตุการณ์อุทกภัย เป็นต้น 

3. ค่าลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มีวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น จ านวน 31,244 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
จ านวน 807 ล้านบาท (ค่าเวนคืนที่ดิน จ านวน 526 ล้านบาท และค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 281 ล้านบาท) 
และค่าก่อสร้าง (รวมค่าควบคุมงาน) จ านวน 30,437 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการลงทุน ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 

1. ค่ าจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 

314 493 - - 807 
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(ก.ย.60 – ก.พ. 62) 

2. ค่าก่อสร้าง (รวมค่า
ควบคุมงาน) 

3,800 6,361 10,649 9,627 30,437 

รวมท้ังหมด 4,114 6,854 10,649 9,627 31,244 

หมายเหตุ : ราคา ณ ปี 2559 (ค่าควบคุมงาน 400 ล้านบาท) 
4. แผนการด้าเนินงานโครงการ กทพ. มีแผนการด าเนินงานโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง- 

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ดังนี้ 

ขั้นตอนด้าเนินการ ปี 2560 
ปี 

2561 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีด าเนินการ
โครงการ 

  

(มิ.ย.60) 

    

2. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา 
(3 เดือน) 

 

(มิ.ย. – ส.ค. 60) 

    

3. การจดักรรมสิทธ์ิที่ดิน (18 เดอืน)  

 

    

4. การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงาน 
(4.5 เดือน) 

 

(เม.ย. – ส.ค. 60) 

    

5. เสนอคณะกรรมการการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยขออนุมัติด าเนินการ
ประกวดราคาหาผู้รับจ้าง 

  

(มิ.ย.60) 

    

6. ประกวดราคาหาผู้รับจ้างโครงการ  
(4 เดือน) 

 

(ก.ค. – ต.ค. 60) 
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(ธ.ค.60 – ก.พ. 64) 

7. เสนอคณะกรรมการ กทพ. เหน็ชอบ
ผลการคัดเลือกผูร้ับจ้างโครงการ และ
ลงนามในสัญญา 

  

(พ.ย.60) 

    

8. ด าเนินการก่อสร้าง (37 เดือน)  

 

    

9. เปิดให้บริการ       

(ม.ีค.64) 

5. อัตราค่าผ่านทาง ระบบเก็บค่าผ่านทางเป็นระบบปิด (Closed System) โดยรับบัตรที่ทางขึ้นและจ่ายค่า
ผ่านทางที่ทางลง เก็บค่าผ่านทางอัตราเดียว (Flat Rate) โดยในปีเปิดให้บริการ (ปีงบประมาณ 2563) จัดเก็บค่าผ่าน
ทางในอัตรา 60/120/180 บาทต่อคัน ส าหรับรถ 4 ล้อ รถ 6-10 ล้อ และรถมากกว่า 10 ล้อ ตามล าดับส าหรับผู้ใช้
ทางที่ใช้ทางพิเศษท้ัง 2 ช่วง คือ ช่วงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก-ดาวคะนองและช่วงดาวคะนอง-
พระราม 3 และปรับเพิ่มขึ้น 10 บาท ทุก 5 ปี แต่ส าหรับผู้ ใช้ทางพิเศษช่วงเดียว (ช่วงวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก -ดาวคะนอง หรือ ช่วงดาวคะนอง -พระราม 3) จะเก็บค่าผ่านทางในอัตรา  
30/60/90 บาทต่อคัน ส าหรับรถ 4 ล้อ รถ 6-10 ล้อ และรถมากกว่า 10 ล้อ และปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท ทุก 5 ปี 
และเก็บค่าผ่านทางที่ด่านสุขสวัสดิ์ในอัตรา 10/20/30 บาทต่อคัน ส าหรับรถ 4 ล้อ รถ 6-10 ล้อ และรถมากกว่า 
10 ล้อ และปรับเพิ่มขึ้น 5 บาท ทุก 5 ปี ส าหรับรถ 6-10 ล้อ และรถมากกว่า 10 ล้อ  

6. ปริมาณจราจร  กทพ. คาดว่า จะมีปริมาณจราจรเมื่อเปิดให้บริการโครงการในปี 2563 ดังนี ้

ปี 2563 2568 2573 2578 2583 2588 2593 
ปริมาณจราจร
(PCD/วัน) 

118,123 124,868 137,002 149,131 162,044 174,952 181,790 

7. ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ โครงการมีความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net 
Present Value: NPV) เท่ากับ 16,523.22 ล้านบาท ที่อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 12 มีอัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อทุน (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) เท่ากับ 1.77 และมีอัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ 
(Economic Internal Rate of Return: EIRR) เท่ากับ ร้อยละ 19.84 ซึ่งอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

8. ผลตอบแทนด้านการเงิน โครงการมีความเหมาะสมด้านการเงินต่ า โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present 
Value: NPV) เท่ากับ -11,535.62 ล้านบาท ที่อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 8 มีอัตราส่วนผลประโยชน์ 
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ต่อทุน (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio) เท่ากับ 0.59 และมีอัตราผลตอบแทนด้านการเงิน (Financial Internal 
Rate of Return: FIRR) เท่ากับ ร้อยละ 3.35  

9. รูปแบบการลงทุนโครงการ กทพ. ได้ศึกษารูปแบบการลุงทุนโครงการ ดังน้ี 
- กทพ. ได้เปรียบเทียบรูปแบบการลงทุนโครงการกับกรณีพื้นฐาน (ไม่มีการด าเนินโครงการ) และแบ่งเป็น

รูปแบบการลงทุนโครงการที่จะสามารถด าเนินการได้ จ านวน 3 กรณี โดยขอให้รัฐอุดหนุนค่าจัดกรรมสิทธ์ที่ดินทั้งหมด
จ านวน 807 ล้านบาท ดังนี ้

(1) กรณีที่ 1 กทพ. ด าเนินโครงการโดยการออกพันธบัตร ซึ่ง กทพ. รับภาระค่าก่อสร้างและค่าควบคุม
งานทั้งหมด จ านวน 30,437 ล้านบาท ทั้งนี้ กทพ. จะออกพันธบัตร จ านวน 4 รุ่น อายุ 10 ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
2.40 ต่อปี ตามแผนการจ่ายค่าก่อสร้าง 

(2) กรณีที่  2 กทพ. ด าเนินโครงการโดยการขอยกเว้นเงินน าส่งคลังเท่ากับค่าก่อสร้างจ านวน  
30,437 ล้านบาท (ประมาณ 6 ปี) และระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 10 ปี วงเงิน 10,000 ล้านบาท 

(3) กรณีที่ 3 กทพ. ด าเนินโครงการ โดยการทยอยระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตาม
แผนการลงทุน วงเงินรวม 30,437 ล้านบาท โดยทยอยระดมทุน 3 ครั้ง ในแต่ละครั้ง มีระยะเวลาของกองทุนในแต่ละ
ครั้งมีระยะเวลา 15 ปี 

- สถานะการเงินของ กทพ. กทพ. ได้จัดท าสรุปสถานะทางการเงินในช่วง 17 ปี (ปี พ.ศ. 2560-2576) 
ทั้งในส่วนของรายได้ กระแสเงินสด ภาวะหนี้ และก าไรขาดทุน โดยแบ่งวิเคราะห์ตามรูปแบบการลงทุน 3 กรณี จากผล
การวิเคราะห์รูปแบบการลงทุนโครงการทั้ง 3 กรณี จะเห็นได้ว่า กรณีที่ 2 กทพ. ด าเนินโครงกรโดยการขอยกเว้น 
เงินน าส่งคลังเท่ากับค่าก่อสร้างและระดมทุนรวมฯ เพิ่มเติม 10,000 ล้านบาท จะกระทบกับกระแสเงินสดของ กทพ. 
บ้าง โดย กทพ. จะมีก าไรก่อนหักเงินน าส่งคลังและเงินน าส่งคลังเพิ่มขึ้นมากกว่ากรณีที่ 1 และกรณีที่ 3 เมื่อเทียบกับ
กรณีพื้นฐานโดยกรณีที่ 1 นั้น เป็นข้อจ ากัดในนโยบายทางการเงินของรัฐบาลเกี่ยวกับเพดานหนี้สาธารณะที่ไม่ให้ กทพ. 
ก่อหนี้ใหม่ แต่มีนโยบายให้ กทพ. ระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ ส าหรับกรณีที่ 3 นั้นผลการวิเคราะห์ในภาพรวม 17 ปี 
การระดมทุนผ่านกองทุนรวมฯ จะกระทบกระแสเงินสดของ กทพ. ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับกรณีพื้นฐาน โดยมีกระแส
เงินสดขาดมือคงเหลือติดลบ 15,507 ล้านบาท ก าไรก่อนหักเงินน าส่งคลังลดลง 4,767 ล้านบาท ส่งผลให้เงินน าเงิน
ส่งคลังลดลง 2,095 ล้านบาท ในขณะที่ กทพ. ขอยกเว้นเงินน าส่งคลังเท่ากับค่าก่อสร้าง และระดมทุนผ่านกองทุนรวม
ฯ เพิ่มเติม 10,000 ล้านบาท (กรณี 2) กทพ. จะมีเงินสดขาดมือติดลบ 15,688 ล้านบาท มีก าไรก่อนหักเงินน าส่ง
คลังเพิ่มขึ้น 7,305 ล้านบาท และเงินน าส่งคลังเพิ่มขึ้น 3,211 ล้านบาท 

10. ข้อพิจารณาของ กทพ. กทพ.พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอขออนุมัติในหลักการให้ด าเนินโครงการทาง
พิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวงรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยให้รัฐอุดหนุนค่าจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดินทั้งหมด ส าหรับแหล่งเงินทุนส าหรับการก่อสร้างโครงการ กทพ. สามารถด าเนินโครงการได้ทุกรูปแบบการลงทุน
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ขึ้นอยู่กับนโยบายของ ครม. ดังนี ้
1) เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลให้ระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 

(Thailand Future Fund: TFF) เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานและเพื่อลดภาระหนี้สาธารณะของ
ประเทศ ดังนั้น กทพ. จะด าเนินโครง โดยใช้แหล่งเงินทุนส าหรับการก่อสร้างโดยการระดมทุนผ่านกองทุนรวม TFF ที่
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้งโดยกระทรวงการคลัง ซึ่ง กทพ. ได้หารือกับ สคร. มาอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติแล้ว ดังนี้ 

1.1) หากกองทุนรวม TFF ไม่สามารถจัดตั้งได้ทันตามแผนการก่อสร้างโครงการ กทพ. จะขออนุมัติใน
หลักการให้ กทพ. กู้เงินระยะสั้น (Bridge Financing) เพื่อช าระค่าก่อสร้างไปก่อน แล้วน าเงินจากการจัดตั้งกองทุนรวม 
TFF มาช าระคืนเงินกู้ระยะสั้น โดยให้ กทพ. น าแผนการกู้เงินเพื่อน ามาช าระค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานของโครงการ
บรรจุในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของ กค. โดยให้ กค. ร่วมกับ กทพ. เป็นผู้พิจารณา
แหล่งเงินกู้ วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินท่ีเหมาะสม ตลอดจนเป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ดังกล่าว
ไปก่อน 

1.2) กรณีที ่กทพ. ด าเนินโครงการโดยใช้แหล่งเงินทุนส าหรับการก่อสร้างโดยการระดมทุนผ่านกองทุน
รวม TFF เป็นวิธีการลงทุนที่มีต้นทุนทางการเงินท่ีสูงกว่าการออกพันธบัตรหรือการกู้เงิน และจะส่งผลกระทบต่อสภาพ
คล่องทางการเงินของ กทพ.  ดังนั้น กทพ. มีแนวทางการลดผลกระทบที่เกิดจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวม TFF  
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ กทพ. แล้ว โดยเสนอขอให้ ครม. ให้ความเห็นชอบได้ ดังนี ้

1) ให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยสามารถน าเงินที่ได้จากการระดมทุนผ่านกองทุนรวม TFF  
มาใช้ในการด าเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก และโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 เช่ือมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันออก รวมถึงสามารถน ามาด าเนินการตามขอบเขตอ านาจหน้าที่กระท ากิจการภายในขอบ
แห่งวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ได้ 

2) หากในช่วงปีใด กทพ. ขาดสภาพคล่องหรือมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน ให้ กทพ. สามารถกู้เงินได้ 
โดยให้ กค. ร่วมกับ กทพ. เป็นผู้พิจารณาถึงความจ าเป็น จ านวนเงินที่ กทพ. ต้องกู้ในแต่ละปีแหล่งเงินกู้ วิธีการกู้เงิน 
เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เงินที่เหมาะสม ตลอดจนให้ กค . เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ และให้ กค. เป็น
ผู้ด าเนินการจัดท าเรื่องเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติการกู้เงิน และให้บรรจุแผนการกู้เงินที่ผ่านการพิจารณาร่วมกันแล้วใน
แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปี 

3) ขอให้ ครม. อนุมัติให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุน กทพ. ในรูปของการยกเว้นเงินน าส่งรายได้
แผ่นดินส าหรับผลกระทบจากส่วนต่างของต้นทุนทางการเงินจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวม TFF กับอัตรา
ผลตอบแทนท่ีเกิดขึ้นจากการน าเงินส่วนดังกล่าวไปหาดอกผล ท้ังนี้ ให้ กค. คงอัตราเงินน าส่งรายได้แผ่นดิน โดยให้เก็บ
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิก่อนหักโบนัสไปตลอดอายุสัญญา 30 ปี เพ่ือการจัดสรรโบนัส 
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4) ขอให้ ครม. อนุมัติให้รัฐบาลอุดหนุน กพท. โดยยกเว้นเงินน าส่งรายได้แผ่นดินทั้งจ านวน
เท่ากับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม TFF ทั้งหมด 

5) ขอให้ ครม. อนุมัติให้ กค. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการค านวณก าไรเพื่อการจัดสรรโบนัส  
ให้ชดเชยต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการะดมทุนผ่านกองทุนรวม TFF โดยน ารายการผลกระทบที่เกิดขึ้นข้างต้นมา 
บวกกลับในการค านวณก าไรสุทธิเพื่อการจัดสรรโบนัส 

6) เนื่องจากบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของ กทพ.  ประจ าปี 2560 ได้มีการ
จัดท าแล้ว เมื่อ กทพ. น าโครงการเข้าระดมทุนผ่านกองทุนรวม TFF ในปีดังกล่าวจะส่งผลการด าเนินงานด้านการเงิน
และตัวช้ีวัดตามบันทึกข้อตกลงฯ ที่ใช้วัดผลลัพธ์ด้านการเงินของ กทพ. ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว เห็นสมควร
ก าหนดเป็นหลักการให้มีการปรับปรุงผลกระทบทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการระดมทุนผ่านกองทุนรวม TFF ออกจาก
ผลลัพธ์ด้านการเงิน ซึ่ง กค. จะต้องประสานคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจในประเด็นดังกล่าว และส าหรับ
การก าหนดตัวช้ีวัดของ กทพ. ในปี 2561 เห็นควรก าหนดตัวช้ีวัดให้สะท้อนผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง โดยให้
ค านึงถึงการจูงใจให ้กทพ. พัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ และต้นทุนทางการเงินท่ีเกิดขึ้นจากการระดมทุนผ่าน
กองทุนรวม TFF ด้วย 

7) ขอให้ กค.ด าเนินการแก้ไขระเบียบ กค. ว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 
ให้แล้วเสร็จ ก่อนน าเรื่องการระดมทุนผ่านกองทุนรวม TFF เสนอ ครม. เพื่อให ้กทพ. สามารถลงทุนได้เพิ่มขึ้น นอกเหนือจาก
การลงทุนในตราสารทางการเงินระยะสั้นที่ออกโดย กค. สถาบันการเงินของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ เพื่อให้ กทพ. สามารถน าสภาพคล่องคงเหลือไปบริหารให้ได้ผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 

8) หาก กทพ. มีสภาพคล่องคงเหลือให้ ครม. อนุมัติให้ กทพ. สามารถซื้อหน่วยลงทุนในการ
ระดมทุนผ่านกองทุนรวม TFF ได้ หรือลงทุนในตราสารทางการเงินอ่ืนท่ีออกโดยสถาบันการเงินภายในประเทศ 

9) ขอให้ กค. หารือกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในประเด็นที่ กพท. ต้องแบกรับภาระ
ต้นทุนทางการเงินในการระดมทุนจากกองทุนรวม TFF ที่สูงกว่าการกู้เงิน เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาล 

10) ขอให้ กทพ. ทยอยระดมทุนให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินในแต่ละปีของ กทพ.  
เพื่อลดภาระดอกเบี้ยจากการระดมทุน 

11) ขอให้ปรับอัตราคิดลดจากร้อยละ 8 ให้ลดลงอยู่ในระดับที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นเคยใช้ 
(กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟูาพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย ใช้อัตราคิดลด  
ร้อยละ 5.33) จะท าให้ภาระต้นทุนทางการเงินของ กทพ. ลดลงใต้ ซึ่งจะเป็นการบรรเทาผลกระทบทางการเงินของ 
กทพ. อีกทางหนึ่ง 
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2) กทพ. ด าเนินโครงการโดยใช้แหล่งเงินทุนส าหรับการก่อสร้าง โดยการออกพันธบัตรหรือการกู้เงิน ซึ่งมี 
กค. เป็นผู้ค้ าประกัน โดยเป็นวิธีการลงทุนที่มีต้นทุนทางการเงินท่ีต่ ากว่าการระดมทุนผ่านกองทุนรวม TFF 

3) การให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการ (Public Private Partnership: PPP) โดยด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่ง กทพ. จะต้องว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท า
รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการตามรายละเอียดที่คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐประกาศก าหนด เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐพิจารณาน าเสนอ
ครม. อนุมัติโครงการ หลังจากนั้น กทพ. จะต้องด าเนินการคัดเลือกเอกชนเพื่อด าเนินโครงการ โดยคาดว่าจะสามารถลง
นามในสัญญาร่วมลงทุนกับเอกชนได้ในเดือน เม.ย. 2563 และเริ่มก่อสร้างในเดือน ส.ค. 2563 และเปิดให้บริการใน
เดือน พ.ย. 2566 ซึ่งจะล่าช้ากว่าแผนด าเนินโครงการกรณีที่ กทพ. ด าเนินโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี 7 เดือน 

อย่างไรก็ตาม กทพ. พิจารณาแล้วเห็นว่าการด าเนินโครงการโดยการออกพันธบัตรหรือการกู้เงินซึ่งมี กค . 
เป็นผู้ค้ าประกันเป็นรูปแบบการลงทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ าที่สุด แต่เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ระดมทุน
ผ่านกองทุนรวม TFF เพื่อลดภาระหนี้สาธารณะของประเทศ ดังนั้น หากเป็นนโยบายของ ครม. กทพ. สามารถด าเนิน
โครงการโดยการระดมทุนผ่านกองทุนรวม TFF ได้ 

- ขออนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... ให้ ครม. พิจารณาก่อนที่จะด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ กทพ. ได้จัดท า
ร่างพระราชกฤษฎีกา แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา บันทึกหลักการและเหตุผล บันทึกค าช้ีแจงประกอบร่างพระราช
กฤษฎีกา บันทึกวิเคราะห์สรุปร่างพระราชกฤษฎีกา และ Checklist การเสนอเรื่องต่อ ครม. เรียบร้อยแล้ว 

มติ ครม. : อนุมัติตามที ่คค. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 23/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060660 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคลองแม่ลาย จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคลองแม่ลาย  
จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม ในท้องที่ต าบลคลองแม่ลาย 

ต าบลอ่างทอง และต าบลวังทอง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว
และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก าหนดปิดประกาศปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่น
ค าร้อง และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2559 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว
มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคลองแม่ลาย จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. .... 
ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ ทส. และ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม./กสก./พด./ชป./ปศ./ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การออกกฎกระรวงด าเนินการได้โดยรวดเร็ว และเพื่อให้
มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวมอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 23/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060660 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง  
จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม ในท้องที่ต าบลหนองขาหย่าง 

อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 2518 ก าหนดไว้เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วน  
ได้เสียตรวจดูและยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก าหนดปิดประกาศปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง และคณะกรรมการ 
ผังเมืองได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 17 – 18 มี.ค. 2559 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง 
ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่างกฎกระทรวงฯ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยค านึงถึงปริมาณน้ าต้นทุนและปริมาณการใช้น้ า รวมทั้งการควบคุมการ
ก่อสร้างต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้ าในพื้นที่ด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... 
ตามที่ มท. เสนอ และให้ สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม./กสก./พด./ชป./ปศ./ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การออกกฎกระรวงด าเนินการได้โดยรวดเร็ว และเพื่อให้
มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวมอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 23/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060660 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2556) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2556) ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับแจ้งจากจังหวัดเชียงรายว่าหลังจากมีประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2556 แล้ว ปรากฏว่าสภาพการณ์ของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ท าให้การบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่  
จังหวัดเชียงราย จึงขอให้แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2556 ซึ่งกรมโยธาธิการและ 
ผังเมืองได้น าเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว และได้น าไป  
ปิดประกาศครั้งแรก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูและยื่นค าร้อง เมื่อครบก าหนดปิดประกาศปรากฏว่ามีผู้ยื่นค าร้อง 
จ านวน 3 เรื่อง โดยเป็นค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 เรื่อง และค าร้องด้านอื่นๆ 2 เรื่อง และได้มีการปิดประกาศ
ครั้งที่สอง เมื่อครบก าหนดปิดประกาศไม่มีผู้ยื่นค าร้อง และได้เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องครั้งแรก  
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559 และรับทราบผลการปิดประกาศครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 จึงได้เสนอ 
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินมีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเห็นด้วยใน

หลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ท้ังนี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยค านึงถึงปริมาณน้ าต้นทุนและปริมาณ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม./กสก./พด./ชป./ปศ./ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การออกกฎกระรวงด าเนินการได้โดยรวดเร็ว และเพื่อให้
มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวมอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การใช้น้ า รวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้ าในพื้นที่ด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2556) ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา  
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 23/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060660 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบ และ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2551 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
2. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. เสร็จแล้ว แต่โดยที่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้อง

น าเสนอ ครม. อีกครั้งหนึ่ง สลค. จึงได้ส่งคืนเรื่องดังกล่าวให้ มท. พิจารณาน าเสนอ ครม. ต่อไป 
3. มท. ยืนยันให้ด าเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไป เนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวาง

และจัดท าผังเมืองรวม ในท้องที่ต าบลสักหลง ต าบลวัดปุา ต าบลบ้านโสก ต าบลตาลเดี่ยว ต าบลหล่มสัก ต าบลน้ าก้อ 
ต าบลหนองไขว่ ต าบลบ้านหวาย ต าบลน้ าชุน ต าบลลานบ่า และต าบลปากดุก อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชร บูรณ์  
ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และปิดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูและยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน 
ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นค าร้อง และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2549 จึงได้เสนอ 
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก  

จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่
เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม ในท้องที่ต าบลสักหลง ต าบลวัดปุา ต าบลบ้านโสก ต าบลตาลเดี่ยว ต าบลหล่มสัก 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม./กสก./พด./ชป./ปศ./ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การออกกฎกระรวงด าเนินการได้โดยรวดเร็ว และเพื่อให้
มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวมอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ต าบลน้ าก้อ ต าบลหนองไขว่ ต าบลบ้านหวาย ต าบลน้ าชุน ต าบลลานบ่า และต าบลปากดุก อ าเภอหล่มสัก  
จังหวัดเพชรบูรณ์ ท้ังนี้ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนี้ 

1) ในท้องที่ที่จะด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ .ศ. .... ได้มีพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่าอิบุญ ต าบลห้วยไร่ ต าบลบ้านติ้ว ต าบลปากช่อง ต าบลบ้านหวาย  
ต าบลบ้านกลาง และต าบลช้างตะลูด อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ .ศ. 2552  
การด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองดังกล่าว อาจมีพื้นที่บางส่วนทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงเห็นควร
ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ ส.ป.ก. ด าเนินการตรวจสอบแนวเขตพื้นท่ีที่จะด าเนินการอีกครั้งหนึ่ง 

2) ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยค านึงถึงปริมาณน้ าต้นทุนและปริมาณการใช้น้ า รวมทั้ง
การควบคุมการก่อสร้างต่างๆ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้ าในพื้นที่ด้วย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยให้รับความเห็นของ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้ มท. เพิ่มเติมข้อมูลระดับช้ันความสูงในแผนที่ท้ายกฎกระทรวงในเรื่องนี้ตามความเห็นของ สคก. ต่อไปด้วย 

 2. ให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ทส. และ สศช. ไปพิจารณ าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 23/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060660 
 
เรื่อง : แผนพัฒนาก าลังคนรายจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2564 
 
สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. รับทราบแผนพัฒนาก าลังคนรายจังหวัด พ.ศ. 2560 – 2564 
 2. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแผนพัฒนาก าลังคนรายจังหวัด พ .ศ. 2560 – 2564 ด าเนินการ 

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. แผนพัฒนาก าลังคนรายจังหวัด พ.ศ. 2560 – 2564 ปรกอบด้วยแผนงาน 3 ระยะ คือ แผนระยะสั้น  

(ไม่เกิน 1 ปี) นับจากแผนพัฒนาก าลังคนมีผลบังคับใช้ คือปี พ.ศ. 2560 แผนระยะกลาง (ช่วง 1 – 3 ปี) และแผนระยะยาว 
(มากกว่า 3 ปี) ขอบเขตกิจกรรม/โครงการของทั้ง 3 ระยะ ดังนี้ 

1.1 แผนการด าเนินกิจกรรม/โครงการระยะสั้น (ไม่เกิน 1 ปี) โดยด าเนินการเป็นประจ าทุกปี เน้นกิจกรรม/
โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ทดสอบฝีมือแรงงาน การศึกษาวิจัยเพื่อจัดท าและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ มาตรฐาน 
หลักสูตร รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับเปลี่ยนแผนของหน่วยงานภาคการศึกษา
และพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาก าลังคน เป็นต้น 

1.2 แผนการด าเนินกิจกรรม/โครงการระยะกลาง (1 – 3 ปี) เน้นกิจกรรม/โครงการด้านการฝึกอบรมและ
การประชาสัมพันธ์ อาทิ การพัฒนาและการจัดท าหลักสูตร เครื่องมือ อุปกรณ์พัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ การพัฒนาเว็บไซต์  
สื่อออนไลน์ การจัดท า/พัฒนาเอกสารเผยแพร่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือการพัฒนาฝีมือแรงงาน และคู่มือการฝึกอบรม  
เป็นต้น 

1.3 แผนการด าเนินกิจกรรม/โครงการระยะยาว (มากกว่า 3 ปี) เน้นกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนา
ระบบ/กลไกที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาก าลังคนของหน่วยงานต่างๆ 
การส่งเสริมสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการเงินให้แก่ประชาชนฝึกอบรม การพัฒนาและรับรอง สถานฝึก /ศูนย์ทดสอบ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : รง./กษ. (ปศ./กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การผลิตและการพัฒนาก าลังคนสามารถรองรับความ
ต้องการก าลังคนของอตุสาหกรรมอนาคตอย่างแท้จริง 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ฝีมือแรงงาน/ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถการจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาก าลังคน การสร้างทะเบียนเครือข่าย  
เป็นต้น 

2. แผนพัฒนาก าลังคนรายจังหวัด พ.ศ. 2560 – 2564 เปูาหมาย 5 ปี มีจ านวนแรงงานเปูาหมาย 5,021,040 คน 
แบ่งเป็นภาคการศึกษาด าเนินการ จ านวน 1,017,618 คน หน่วยงานด้านการพัฒนาก าลังคน จ านวน 4,003,422 คน 
ประกอบด้วย 19 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยเกษตรกรรมประมง และปศุสัตว์มีจ านวนแรงงานเปูาหมายมากที่สุด และ 
ได้ก าหนดเปูาหมายในแต่ละปีดังนี้ ปี พ.ศ. 2560 เปูาหมายรวม 969,741 คน ปี พ.ศ. 2561 เปูาหมายรวม 989,180 คน  
ปี พ.ศ. 2562 เปูาหมายรวม 1,043,802 คน ปี พ.ศ. 2563 เปูาหมายรวม 1,087,049 คน และในปี พ.ศ. 2564 เปูาหมาย
รวม 931,268 คน 

3. แผนพัฒนาก าลังคนรายจังหวัด พ.ศ. 2560 – 2564 มีการพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 
(ประเทศไทย 4.0) เพื่อสนับสนุนการผลิตก าลังแรงงานเพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเปูาหมาย ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) ประกอบด้วย 

3.1 กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการวิจัย (First S – Curve) ได้แก่ 1) อุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive) ก าหนดการพัฒนาก าลังคนด้านยานยนต์และชิ้นส่วน รองรับการขยายตัว
ด้านการพัฒนาระบบยานยนต์สมัยใหม่ จ านวน 160,111 คน 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) 
ก าหนดการพัฒนาก าลังคนด้านไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการขยายตัวด้านการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
124,167 คน 3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and 
Wellness Tourism) การพัฒนาคนรองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีเปูาหมายก าลังแรงงานการพัฒนา 
จ านวน 733,130 คน 4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) ด าเนินการพัฒนา
ก าลังคนด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ ในจ านวน 1,168,978 คน เพื่อเตรียมความพร้อมและการร่วมพัฒนาการเกษตร
และเทคโนโลยีการเกษตร 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) ด าเนินการพัฒนาก าลังคนในอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ รองรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร จ านวน 801,499 คน 

3.2 กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S – Curve) ประอบด้วย 1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) เพื่อการ
อุตสาหกรรมไม่มีการพัฒนาบุคลากรในด้านดังกล่าว 2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 
ก าหนดเปูาหมายรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ โดยการผลิตและการพัฒนาในสาขา โลจิสติกส์และขนส่ง 
จ านวน 215,631 คน 3) อุตสาหกรรมเช่ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals) ไม่มีการพัฒนา
ก าลังแรงงานระบุในแผนพัฒนาก าลังคนรวยจังหวัด 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ก าหนดให้มีเปูาหมายการพัฒนา
ก าลังแรงงานด้านดิจิทัล จ านวน 8,582 คน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา และ 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
ไม่มีการพัฒนาก าลังแรง ระบุในแผนพัฒนาก าลังคนในระดับพื้นท่ี 
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ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ รง. เนื่องจากในปัจจุบันภาคปศุสัตว์และภาคการประมงขาดแคลน

แรงงานท่ีมีฝีมือ โดยส่วนมากแรงงานท่ีอยู่ในภาคประมงทะเล และภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์จะเป็นแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ 
การ าเนินงานตามแผนพัฒนาก าลังคนรายจังหวัด พ.ศ. 2560 - 2564 ให้ประสบผลส าเร็จ จ าเป็นจะต้องได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินการตามแผนที่ก าหนด และควรด าเนินการตามกระบวนการบริหารและขับเคลื่อน
แผนพัฒนาก าลังคนรายจังหวัด พ.ศ. 2560 – 2564 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุดภาคส่วนสามารถติดตามการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบแผนพัฒนาก าลังคนรายจังหวัด พ.ศ. 2560 – 2564 และมอบหมายหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงแรงงานเร่งจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการแรงงาน  
รองรับ 10 อุตสาหกรรมเปูาหมาย โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S – Curve) กลุ่มต่างๆ เช่น  
กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร  
โดยค านึงถึงความสอดคล้องเช่ือมโยงกับแนวทาง/แผนการด าเนินงานที่ก าหนดโดยคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งความต้องแรงงานแยกตามภาค/เขตพื้นที่อุตสาหกรรม แล้วให้น าเสนอ 
ครม. โดยด่วนต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 23/2560 วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
060660 
 
เรื่อง : แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 - 2564 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 – 2564 
 2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 

ไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นผลจากการประชุมรัฐมนตรีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 1 ณ. กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งที่ประชุม
ได้รับรองและยืนยันการใช้กฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเ ชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และเอเชียตะวันออกเพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพระหว่างประเทศ  
และให้ประเทศสมาชิกจัดท าแผนอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับประเทศให้สอดคล้องกับกฎบัตรดังกล่าว 

2. “อนามัยสิ่งแวดล้อม” หมายถึง การจัดการกับปัจจัยทางกายภาพ เคมี และชีวภาพที่อยู่ภายนอกตัวคน 
และปัจจัยเกี่ยวข้องเพื่อปูองกันโรคและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ทั้งส าหรับคนรุ่นปัจจุบันและรุ่นลูกหลาน  
ในอดีต ดังนั้น สธ. และ ทส. ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 
ส าหรับช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564 ขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเพื่อปูองกันโรค 
และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพตามนิยามขององค์การอนามัยโลกและกฎบัตรความร่วมมือด้านอนามัยฯ  
โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียและแนะน าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีแผนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นและได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อม
แล้วในคราวประชุม ครั้งท่ี 1/2559 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สธ./กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเพื่อปูองกันโรคและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ 
ต่อสุขภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. แผนยุทธศาสตร์ฯ มุ่งเน้นการปูองกันและลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะยาว โดยสามารถ
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มแข็งและยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เป้าประสงค์หลัก ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี  

สุขภาวะ และมีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายหลัก 1) ลดผลกระทบต่อสุขภาพจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

  2) มีความร่วมมือการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเป็นรูปธรรม 

  3) มีระบบการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมบนฐานความรู้ และข้อมูลเชิงประจักษ์  
เพื่อก ากับ ดูแล และปูองกันปัญหา 

ตัวชี้วัด         1) อัตราการเจ็บปุวยด้วยโรคอันเนื่องมาจากมลพิษทางอากาศลดลงร้อยละ 10 และโรคจาก
อาหารและน้ าเป็นสื่อลดลง ร้อยละ 50 

  2 )  มีกลไกความร่ วมมือด้ านอนามัยสิ่ งแวดล้อม ทั้ ง ในระดับจั งหวัด  ระดับภาค  
และระดับประเทศ 

  3) มีระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศที่เช่ือมโยงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

4. กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัดและเปูาหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ มุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบ  

เฝูาระวังปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่และเปูาหมายเฉพาะประเมินความเสี่ยงและประเมินผลกระทบสุขภาพ  
จากปัจจัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสื่อสารเพื่อเตือนภัยและตอบโต้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
กรณีฉุกเฉิน สาธารณภัยและภัยพิบัติ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะประเด็นภัยสุขภาพที่ส าคัญ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ น้ าบริโภค สุขาภิบาลอาหาร สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย สารเคมี และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เป้าประสงค์ มีระบบปูองกันและลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1) มีระบบเฝูาระวังอนามัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีเสียงมลพิษสิ่งแวดล้อม 
2) มีระบบการประเมินรับรองมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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3) ภายใน 5 ปี อัตราการเจ็บปุวยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ลดลงร้อยละ 10 
เหลือ 367.33 รายต่อพันประชากร 

4) ภายใน 5 ปี อัตราการเจ็บปุวยด้วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน ลดลงร้อยละ 50 
เหลือ 900 รายต่อแสนประชากร 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทส./สธ./มท./อก. 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือพหุภาคีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางประชารัฐ   

มุ่งเน้นการระดมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีทุกภาคส่วนในสังคม ภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคท้องถิ่น 
ในการร่วมกันคิด วางแผน ด าเนินงานเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งวงจร  
ตั้งแต่ควบคุมแหล่งก าเนิด ปูองกันการรับสัมผัส แล้วเฝูาระวั ง ดูแลปัญหาด้านผลกระทบต่อสุขภาพ และส่งเสริม 
การบูรณาการและเสริมพลังงานด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงาน 

เป้าประสงค์ มีความร่วมมือระหว่างประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชนในการ
ด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทางประชารัฐ และประชาชน ชุมชน ตระหนักรู้และสามารถจัดการปัญหาอนามัย
สิ่งแวดล้อมได้เอง 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1) จ านวนชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน พ.ศ. 2559 และจ านวนชุมชนที่มีศักยภาพสามารถ
จัดการปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้เอง 

2) ภายใน 5 ปี ร้อยละ 70 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับเทศบาล)  
มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อให้ประชาชนมีสุขภาพดี 

3) ภายใน 5 ปี ร้อยละ 50 ของเทศบาลทุกระดับ (1,200 แห่ง) มีโครงสร้างและ
บุคลากรรับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 

4) จ านวนหน่วยงานภาครัฐ (ระดับกรม) ที่มีแผนงาน/โครงการ ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบปีฐาน พ.ศ. 2559 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มท./สธ./ทส./กรมประชาสัมพันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งระบบบริหารจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  มุ่งเน้นการพัฒนา 

ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความครอบคลุม ทันต่อเหตุการณ์ 
ตลอดจนก ากับดูแลการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างนโยบาย
สาธารณะ ศึกษาวิจัยและจัดการความรู้ ผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในแต่ละบริบทพื้นที่ และปรับปรุงพื้นที่ และปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ที่เช่ือมโยง 
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เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1) มีกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการเชิงกฎหมายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

ที่เอื้อต่อการด าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2) มีระบบฐานข้อมูลกลางและสารสนเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุน 

การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับพื้นท่ี จังหวัดและประเทศ 
3) มีการศึกษาวิจัยที่ตอบสนองต่อการจัดการงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 
4) ภายใน 5 ปี 77 จังหวัดในประเทศไทย สามารถบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สธ./ทส./มท./วท./ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/ส านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากรและภาคีเครือข่ายด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อมให้มีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยพัฒนากระบวนการทางปัญญาและสังคมเพื่อให้
ประชาชน เข้าถึง เข้าใจข้อมูล ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพได้
ด้วยตนเอง หรือชุมชน มุ่งสร้างศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถประชาชนบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและอนามัย ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้มีความรอบรู้และทักษะที่จ าเป็น  
ต่อการประเมิน ปูองกันและแก้ไขปัญหาอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีมีแนวโน้มเกิดขึ้นในระยะยาว และส่งเสริมการผลิตบุคลากร
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีสมรรถนะสูง พัฒนาระบบการเรียนการสอน และการฝึกอบรมด้านอบรมอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส าหรับบุคลากร 

เป้าประสงค์ ประชาชน บุคลากรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1) ร้อยละ 50 ของบุคลากรที่รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านที่เกี่ยวข้อง 

2) จ านวนหน่วยงาน สถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรมและสถาบันวิจัยที่มีแผนงาน/
โครงการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคอื่นๆ ในการด าเนินงานหรือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม  
หรืออาชีวอนามัย 

3) มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ร้อยละ 10 (1,000,000 คน)  
มีความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถเป็นแกนน าในการลด การคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน รวมถึง 
การจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเอื้อต่อสุขภาพได้ 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มท./ศธ./สธ. 
5. แผนยุทธศาสตร์ฯ มีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ ดังนี้ 

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน เปูาหมายที่ 4 การเสริมสร้างคนให้มีสุขภาวะที่ดี และยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เปูาหมายที่ 5 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

5.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เปูาหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปูาหมายที่ 3 การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษและ 
ลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 

5.3 แผนยุทธศาสตร์ สธ. 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพปูองกันโรค 
เป็นเลิศ แผนงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย แผนงานที่ 2 การปูองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
และแผนงานท่ี 4 การบริการจัดการสิ่งแวดล้อม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2560 – 2564 
2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564 

ไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
 


