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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 27/2560 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040760 
 
เรื่อง : ขออนุมัติการด าเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 

เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติให้ด าเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระ
บารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” 

2. อนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ 
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” จ านวน 22,895,363,600 บาท จากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ

พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยมีหลักการส าคัญคือ ให้ชุมชนเป็นผู้ก าหนดโครงการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และน าไปปฏิบัติจริง เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไข
ปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน าหลักการ ทฤษฎี และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานไว้ เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกษตรกรท าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตรให้ได้มาตรฐาน และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน และเพื่อให้ ศพก. และเครือข่าย เป็นศูนย์กลางในการ
พัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนมีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน 

3. เป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ เป้าหมายพื้นที่ 9,101 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนใน ศพก. หลัก จ านวน 
882 แห่ง และเครือข่าย จ านวน 8,219 แห่ง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงว่างก่อนเริ่มต้น
ฤดูกาลผลิตใหม่ ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และก่อให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. คุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
1) เป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งสมาชิก ศพก. และเครือข่าย 
2) เป็นเกษตรกรที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการที่ชุมชนให้ความเห็นชอบ 
3) เป็นเกษตรกรที่แสดงความจ านงและสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และรายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนเห็นชอบ 
4) เป็นเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ ระดับชุมชนให้เข้าร่วมโครงการ 

5. แนวทางการด าเนินงาน 
1) กลไกการบริหารโครงการ ประกอบด้วย 

1.1) คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน จัดตั้งขึ้นตามรูปแบบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 
ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือประธานเครือข่ายของแต่ละชุมชน เป็นประธาน 
ผู้แทนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน และ/หรือ Smart Farmer และ/หรือ Young Smart Farmer และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร และ/หรือ 
ผู้น ากลุ่ม/องค์กรเกษตรกร เป็นกรรมการ ไม่น้อยกว่า 10 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เป็นเลขานุการ 

1.2) คณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ ประกอบด้วย นายอ าเภอเป็นประธาน และผู้แทนคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) ที่ได้รับมอบหมาย ปลัดอ าเภอ ฝ่ายป้องกันฯ 
ผู้แทนหน่วยงานทหารในพื้นที่ พัฒนาการอ าเภอ ท้องถิ่นอ าเภอ ผู้แทนหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง (ประมง ปศุสัตว์ 
พัฒนาที่ดิน และหน่วยงานที่เห็นสมควร) และประธาน ศพก. เป็นกรรมการ โดยมีเกษตรอ าเภอ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

1.3) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด มีหน้าที่พิจารณาโครงการที่
นอกเหนือจากกรอบแนวทางกลุ่มกิจกรรมโครงการฯ จ านวน 8 กลุ่มกิจกรรม หรือโครงการที่ต้องการการพิจารณาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ในการด าเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
รวมถึงก ากับดูแลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จ 

1.4) ส านักงานเกษตรจังหวัด รวบรวมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการ
เห็นชอบของคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอและคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด แล้วแต่กรณี เสนอ
ส านักงบประมาณเขตพื้นท่ี 1-18 เพื่อให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

1.5) คณะกรรมการอ านวยการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน กรรมการ
ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย อธิบดีหรือรองอธิบดีในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ รองอธิ บดีกรมส่งเสริม
การเกษตรที่ได้รับมอบหมาย และผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและ
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ผู้ช่วยเลขานุการ 
2) กรอบแนวทางการด าเนินงาน 

2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินงานในข้ันตอนการเสนอและพิจารณาโครงการ 
2.2) ส ารวจวิเคราะห์พื้นที่ และจัดท าเวทีชุมชน เพื่อรับทราบความต้องการของชุมชน 
2.3) จัดท ารายละเอียดโครงการตามความต้องการของกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในชุมชน โดยเสนอผ่าน

คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน 
2.4) ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติโครงการ แล้วแต่กรณี โดยคณะกรรมการฯ ระดับอ าเภอ และ

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
2.5) รวบรวมและเสนอแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้ส านักจัดท างบประมาณเขต

พื้นที่พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
2.6) กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรในชุมชน ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 
2.7) รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

3) ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม 
3.1) เป็นโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้ทันที มีประโยชน์กับชุมชน และมีความยั่งยืน 
3.2) เป็นโครงการ/กิจกรรมในลักษณะลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับ

มาตรฐานสินค้าภายใต้กรอบโครงการ ประกอบด้วย (1) ด้านการผลิตพืช และพันธุ์พืช (2) ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
(3) ด้านการจัดการศัตรูพืช (4) ด้านฟาร์มชุมชน (5) ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร (6) ด้านปศุสัตว์ (7) ด้านประมง (8) ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน (9) ดา้นการเกษตรอื่นๆ ให้เป็นการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (10) เป็นโครงการที่ชุมชนสามารถด าเนินการได้เอง และใช้
ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องหรือเป็นการพัฒนาต่อยอดโครงการเดิม (11) เป็นโครงการที่มีความครบถ้วน ในมิติด้าน 
การผลิต การตลาด และ/หรือ การน าไปใช้ประโยชน์ 
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของโครงการ 

4) ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – ธันวาคม 2560 
4.1) เตรียมการ เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2560 
4.2) ด าเนินการโครงการ เดือนกรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2560  

4.2.1) เบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณโครงการภายในเดือน
กรกฎาคม 2560 

4.2.2) เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2560 
4.3) สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 5 ธันวาคม 2560 
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6. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น โดยใช้งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป สนับสนุนชุมชนเกษตร จ านวน 22,895,363,600 บาท 
ประกอบด้วย 

1) งบประมาณ จ านวน 22,752,500,000 บาท (9,101 ชุมชน × 2,500,000 บาท) เบิกจ่ายใน
ลักษณะเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือสนับสนุนชุมชนเกษตรในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 

2) งบประมาณ จ านวน 142,863,600 บาท เบิกจ่ายในลักษณะงบด าเนินงาน ในการประชุมช้ีแจง/สัมมนา 
รับฟังความคิดเห็น อบรม และค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายการบริหารงาน การติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าประเมินผล และ
ประชาสัมพันธ์ ส าหรับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตร, ศพก. และเครือข่าย, Smart Farmer, Young Smart Farmer อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และ
คณะกรรมการระดับต่างๆ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการให้ กษ. ด าเนินโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยให้รับความเห็นของ กค. และ สศช. ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป
ด้วย ส าหรับงบประมาณเพื่อการด าเนินโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. ทั้งนี้ ให้ กษ. และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการทุกโครงการ/กิจกรรมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างแรงงานให้แก่เกษตรกร 
ในระยะที่ 1 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม และในระยะที่ 2 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2560 ส่วนค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ให้เบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2560 

2. ให้ กค. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ด าเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรผ่านบัญชีธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดย ไม่หักเงินที่เกษตรกรพึงได้รับจากโครงการนี้ไปใช้เพื่อการอื่นก่อน เช่น  
การช าระหนี้ท่ีเกษตรกรมีอยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 

3. ให้ กษ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 27/2560 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040760 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลวังจิก อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลวังจิก อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่
จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลวังจิก อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ าและอาคารประกอบตามโครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. โดยกรมชลประทาน เสนอว่า การพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่แม่น้ ายมยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากยังไม่สามารถ

ก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ได้ จึงต้องด าเนินการในรูปแบบของฝายทดน้ าเป็นตอนๆ โดยเฉพาะในพื้นที่  
จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้ด าเนินการก่อสร้างฝายยางไว้แล้ว จ านวน 3 แห่ง คือ ฝายบางคลาน ฝายบ้านพญาวัง ในเขตท้องที่
อ าเภอโพทะเล และฝายสามง่าม ในเขตท้องที่อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัย
ในพื้นที่ และใช้เป็นแหล่งน้ าต้นทุนในการเกษตรกรรมทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง ต่อมากรมชลประทานเห็นว่าควรก่อสร้าง
ฝายบ้านวังจิก ในท้องที่ต าบลวังจิก อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการให้มีการก่อสร้างโดยให้มีการปรับปรุงรูปแบบจากฝายยางให้มีลักษณะเป็น
ประตูระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก เพราะมีความแข็งแรงมั่นคงและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

2. กรมชลประทานจึงก าหนดให้มีแผนงานก่อสร้างประตูระบายน้ าและอาคารประกอบตามโครงการฝาย  
บ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร โดยมีแผนงานด าเนินการก่อสร้าง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562) มีลักษณะ
โครงการ ดังน้ี 

(1) ก่อสร้างประตูระบายน้ าอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก บานประตูเหล็กโค้ง ขนาด 12.50X8.00 เมตร 
จ านวน 5 ช่อง ก่อสร้างในช่วงลัด (Cutoff) ประสิทธิภาพในการระบายน้ า 2,460 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท ี

(2) ก่อสร้างสะพานรถยนต์ ความกว้าง 6 เมตร ความยาว 72.50 เมตร 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างประตูระบายน้ า
และอาคารประกอบตามโครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(3) ก่อสร้างถนนทดแทนความยาวประมาณ 640 เมตร 
3. ในการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างโครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่จะต้องเวนคืน

ทั้งหมดจ านวนประมาณ 18 แปลง เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 39 ไร่ ซึ่งได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเจรจาปรองดองท าความตกลงซื้อขายเรื่องราคาค่าทดแทนกับเจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่
โครงการแล้ว โดยก าหนดราคาที่ดินให้ไร่ละ 100,000 บาท เท่ากันทุกแปลงท้ังโครงการ และมีเจ้าของที่ดินยอมรับราคา
ที่ทางราชการก าหนดให้ จ านวน 15 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ และไม่ยอมรับราคา จ านวน 3 แปลง รวมเนื้อที่
ประมาณ 22 ไร่ เนื่องจากเห็นว่าราคาที่ต่ าขอเรียกร้องราคาที่ดินเป็นไร่ละ 200,000 บาท ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้
พื้นที่เพื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการฝายบ้านวังจิก จังหวัดพิจิตร ให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ ดังนั้น สมควร
ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิ
เข้าไปในท่ีดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว เพื่อท าการส ารวจข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะเวนคืนท่ีแน่นอน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืน ในท้องที่ต าบลวังจิก อ าเภอโพธิ์ประทับช้าง 
จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 27/2560 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040760 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองซอย 1 ขวาของแม่น้ าน้อย - แม่น้ าผักไห่ เป็นทางน้ าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองซอย 1 ขวาของ
แม่น้ าน้อย - แม่น้ าผักไห่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล
ปริมาณน้ า และเพื่อให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่ไม่ใช่

การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ท าให้ปริมาณน้ าในแหล่งเก็บน้ ามีปริมาณน้ าลดลง ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ า
จากทางน้ าชลประทานอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งท าให้ทราบถึงปริมาณของน้ าที่ขาดหายไปจาก
ระบบการชลประทานและเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น้ าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมี
ขึ้นในอนาคต สมควรให้ทางน้ าชลประทานที่ได้ประกาศเป็นทางน้ าชลประทานแล้วตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง  พุทธศักราช 2485 ลงวันที่ 26 
พฤศจิกายน 2505 เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน โดยออกเป็นกฎกระทรวงตามความในมาตรา  
8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2518 

2. ให้ทางน้ าชลประทานคลองซอย 1 ขวาของแม่น้ าน้อย – แม่น้ าผักไห่ จากกิโลเมตร ที่ 0.060 ในท้องที่ต าบล
องครักษ์ อ าเภอโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง ถึงกิโลเมตรที่ 11.240 ในท้องที่ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
ภายในแนวเขตตามแผนท่ีท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองซอย 1 ขวาของแม่น้ าน้อย - แม่น้ าผักไห่ 
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา  
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และเพื่อให้การใช้
น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 27/2560 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040760 
 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2560 และแนวโน้มเดือนมิถุนายน 2560 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2560 และแนวโน้มเดือน
มิถุนายน 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรในเดือน พ.ค. 2560 อยู่ที่ระดับ 137.91 เพ่ิมขึ้นจากเดือน พ.ค. 2559  

ร้อยละ 3.83 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.86 โดยสินค้าส าคัญที่มีราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
ข้าวเปลือกเจ้าความช้ืน 15% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน และกุ้งขาวแวนนาไม และดัชนีราคาปรับตัวลดลง 
ร้อยละ 2.84 โดยสินค้าส าคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน และสุกร 

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรในเดือน พ.ค. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า  
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลงร้อยละ 2.84 สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความช้ืน 15% 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรดโรงงาน และสุกร สินค้าที่ราคาปรับตัว เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา มังคุด และไก่เนื้อ  
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 2.87 โดยสินค้าท่ีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา 
และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าที่ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ไข่ไก่  

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตรในเดือน พ.ค. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันที่ผ่านมา 
ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6.86 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน  
และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา  และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา  
ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 1.39 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสุกร 
สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และทุเรียน  

แนวโน้มเดือน มิ.ย. 2560 เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 2559 สินค้าส าคัญที่ราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา  
มังคุด และไก่เนื้อ ดัชนีผลผลิตคาดว่าจะเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. 2559 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน เงาะโรงเรียน และมังคุด  

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลิต
สินค้าเกษตร ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 27/2560 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040760 
 

เรื่อง : การขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ 
 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
 1. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด าเนินการดังนี้ 

(1) แจ้งรายชื่อฐานข้อมูลที่ต้องใช้ในการบริการประชาชนไปยังกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานเจ้าของ
ฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 เดือน 

(2) ให้หน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลด าเนินการจัดเตรียมฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 
(3) ให้ มท. ด าเนินการเช่ือมระบบฐานข้อมูลดังกล่าวกับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและเปิดให้

หน่วยงานท่ีร้องขอใช้งานโดยเร็ว 
ทั้งนี้ ส าหรับเรื่องค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้ส านักงบประมาณ

พิจารณาสนับสนุนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 2. ให้ มท. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นเจ้าภาพร่วมกันในการขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูล
ประชาชนและการบริการภาครัฐให้บรรลุผลส าเร็จเป็นรูปธรรม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 เห็นชอบในหลักการให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของ

รัฐด าเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้รองรับการด าเนินการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันคือ ดศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดรูปแบบและควบคุม
การเข้าถึงข้อมูลให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ  ทั้งนี้ แนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน
ประกอบด้วย 

1.1 ให้ส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานกลางในการเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนของ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สศก./กสก./กป./ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มีเอกภาพและความชัดเจนในการบูรณาการฐานข้อมูล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ส่วนราชการ (Population Information Linkage Center) และท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล (Gateway) ตามที่ส่วน
ราชการร้องขอ 

1.2 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ จัดท าฐานข้อมูลประชาชนของตนเองตามอ านาจหน้าที่ โดยใช้เลข
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนี ในการจัดเก็บข้อมูลและมีหน้าที่ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 

1.3 ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ท่ีมีฐานข้อมูลประชาชนเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับส านักทะเบียน
กลาง กรมการปกครอง และจัดท าระบบให้บริการตรวจสอบข้อมูล (Services) เพื่อรองรับการอ่านข้อมูลประชาชน 
(Read Only) จากระบบคอมพิวเตอร์ของส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง 

1.4 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนปรับปรุงระบบการบริการประชาชน  
เพื่อรองรับการใช้บัตรประจ าตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) และเช่ือมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับระบบ
คอมพิวเตอร์ของส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อเรียกใช้ข้อมูลในการให้บริการประชาชนจากระบบฐานข้อมูล
ประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใช้ส าเนา
เอกสาร 

2. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้ขับเคลื่อนแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและ  
การบริการภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2559 โดยสรุปได้ ดังนี ้

2.1 พัฒนาระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลประชาชนกลาง (Population Information Linkage Center)  
เพื่อรองรับการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพือ่ให้
เป็นระบบเดียวกัน ติดตั้งระบบ ณ ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวมีประสิทธิภาพรองรับ
การเรียกใช้ข้อมูลของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐได้ไม่น้อยกว่า 2 ล้านรายการต่อวัน 

2.2 จัดหาอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 
214,756 เครื่อง ให้กับหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 71 หน่วยงาน ติดตั้งตามสถานที่ราชการต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น 
โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีต ารวจ เป็นต้น เพื่อยืนยันตัวบุคคลผู้ขอรับบริการและรองรับการอ่านข้อมูลจากบัตร
ประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ในกระบวนงานบริการประชาชนแทนการใช้ส าเนาทะเบียนบ้าน
และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนในการติดต่อราชการ 

2.3 สนับสนุนระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)  
ท าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับสวัสดิการภาครัฐ ได้แก่ การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้น้อย)  
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ การจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็นต้น 

2.4 คณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐในการประชุมครั้งที่ 1/2560  
เมื่อวันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการ
ภาครัฐ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที ่มท. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 27/2560 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040760 
 
เรื่อง : ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ช่วง 1 เมษายน 2560 

– 30 กันยายน 2560) 
 
สารัตถะ : ศปมผ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ ศปมผ. ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 
2560 – 30 ก.ย. 2560 ภายในกรอบวงเงิน 521,252,000 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2559 อนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการ าเนินงานของ ศปมผ. ระหว่างวันที่  

1 ต.ค. 2559 – 31 มี.ค. 2560 ภายในกรอบวงเงิน 625,756,300 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามที่ ศปมผ. เสนอ 

2. ศปมผ. รายงานว่า ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เม.ย. 2558 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการายงาน และไร้การควบคุม ก าหนดให้จัดตั้ง ศปมผ. เป็นศูนย์
เฉพาะกิจขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการ ศปมผ . ทั้งนี้ ศปมผ. ได้ร่วมกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการบังคับใช้พระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) รวมทั้งอนุบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ส่งผลให้เกิดการจับกุมและด าเนินคดีผู้กระท าผิดจ านวนมาก รวมทั้งการด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการประมง
ทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2562 และแผนปฏิบัติการระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งได้ด าเนินงานอย่างใกล้ชิดกับสภาพยุโรป 

3. การด าเนินงานของ ศปมผ. ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2560 จะเป็นการสร้างความ
ยั่งยืนในการบริหารจัดการประมงทะเลให้ต่อเนื่องจากการด าเนินการในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งการด าเนินงานตามแผนงาน
เร่งด่วนตามข้อเสนอแนะของผู้แทนสหภาพยุโรปที่ได้มีการเจรจาร่วมกับคณะเจรจาฝ่ายไทย ระหว่างวันที่ 17 – 24 มี.ค. 2560 
อาทิ กรอบกฎหมายและการแก้ไขพระราชก าหนดการประมง การจัดการกองเรือประมง การติดตาม ควบคุม  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศปมผ./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ ศปมผ.  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และเฝ้าระวัง ระบบตรวจสอบย้อนกลับ การบังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน และการประสานงาน  
กับสภาพยุโรป โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเจรจาร่วมกับผู้แทนสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการในห้วงเดือน 
ก.ค. 2560 โดยมีความต้องการงบประมาณ จากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของ ศปมผ. ในห้วงระยะเวลาระหว่างวันท่ี 1 เม.ย. 2560 ถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2560 ประกอบด้วย 

(1) ศปมผ. วงเงิน 377,442,400 บาท 
(2) กรมประมง วงเงิน 94,170,400 บาท 
(3) กรมเจ้าท่า วงเงิน 12,039,600 บาท 
(4) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วงเงิน 11,748,300 บาท 
(5) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ วงเงิน 16,220,100 บาท 
(6) กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) วงเงิน 7,345,600 บาท 
(7) กระทรวงการต่างประเทศ (ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) วงเงิน 1,484,700 บาท 
(8) ส านักงานอัยการสูงสุด วงเงิน 800,900 บาท 
รวมท้ังสิน วงเงิน 521,252,000 บาท 

4. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการให้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ ศปมผ. ระหว่างวันที่  
1 เม.ย. 2560 ถึงวันท่ี 30 ก.ย. 2560 ภายในกรอบวงเงิน 521,252,000 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นตามความเห็นของ สงป. 

มติ ครม. : อนุมัตติามที ่ศปมผ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 27/2560 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040760 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธกิารร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย - บังกลาเทศ ครั้งท่ี 7 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1) ให้ความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย – 
บังกลาเทศ ครั้งที่ 7 (Draft Agreed Minutes of the 7th Session of the Thailand – Bangladesh Joint 
Commission on Cooperation) 

 2) อนุมัติให้ รมว.กต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ 
ครั้งท่ี 7 

 3) หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 7 นอกเหนือจาก
ข้อ 5. และข้อ 6. โดยไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ขอให้ กต. และคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วม
ประชุมดังกล่าวสามารถด าเนินการได้ โดยน าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับ
จากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เมื่อปี 2525 ไทยและบังกลาเทศได้จัดตั้งกลไกการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – 

บังกลาเทศ โดยมี รมว.กต. ของทั้งสองฝ่ายเป็นประธานร่วมกัน และได้มีการประชุมแล้ว 6 ครั้ง ครั้งล่าสุด จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 
4 พ.ย. 2541 ที่ กต. วังสราญรมย์ โดยนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ รมว.กต. และนาย Abdus Samad Azad รมว.กต.  
แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เป็นประธานร่วมการประชุม 

2. ฝ่ายบังกลาเทศจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 5 – 7 ก.ค. 
2560 ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.กต. และนาย Abul Hassan 
Mahmood Ali รมว.กต. แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เป็นประธานร่วมการประชุม 

3. เมื่อวันท่ี 11 เม.ย. 2560 กต. ได้จัดการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ 
ครั้งท่ี 7 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งรับ

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

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างสอง
ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึนต่อไปในอนาคต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นท่ีฝ่ายไทยควรหยิบยกขึ้นหารือกับฝ่ายบังกลาเทศ หรือคาดว่าฝ่ายบังกลาเทศจะหยิบยกขึ้นหารือ
ในช่วงการประชุมฯ และเพื่อประกอบการจัดท าประเด็นหารือรวมทั้งร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ 
ครั้งท่ี 7 ที่สะท้อนประเด็นต่างๆ ในบริบทของความร่วมมือท่ีด าเนินอยู่ระหว่างกัน 

4. เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2560 สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจ าประเทศไทยได้ส่ง 
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 7 ให้ฝ่ายไทยพิจารณา ซึ่ง กต. ได้แจ้งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อคิดเห็น และได้แก้ไขร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ตามข้อพิจารณาของหน่วยงานต่างๆ แล้ว 

5. ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 7 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือ 
ทวิภาคีที่ทัง้สองประเทศได้ด าเนินการร่วมกันไว้ ประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะแก้ไข พัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิด
ความคืบหน้า เพื่อประโยชน์ของการด าเนินความสัมพันธ์ โดยมีประเด็นหลักที่หยิบยกขึ้นหารือระหว่างการประชุมฯ 
ได้แก่ การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของทั้งสองประเทศ การผลักดันและคุ้มครอง
ผลประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนไทยในบังกลาเทศ การส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้กับอาเซียน  
การส่งเสริมนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชาวบังกลาเทศในไทย ความร่วมมือด้านการฝึกอบรมบุคลากร ความร่วมมือ  
ด้านแรงงาน การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการบิน และความร่วมมือในเวทีพหุภาคีที่ท้ังสองประเทศเป็นสมาชิก เป็นต้น 

6. ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งท่ี 7 มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ
ทวิภาคีระหว่างไทยกับบังกลาเทศในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต และไม่มีถ้อยค าหรือบริบทท่ีจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ 
จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามมาตรา 178 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กต. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 27/2560 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040760 
 
เรื่อง : โครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 
 
สารัตถะ : พณ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เสนอ ครม. พิจารณาให้
ความเห็นชอบให้ด าเนินโครงการเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าวที่มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดี (GAP)  
ครบวงจร 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. ได้จัดท าโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 ซึ่งปัจจุบันในส่วน 

ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่  (เพื่อส่งเสริมให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานข้าว GAP)  
มีชาวนาเข้าร่วมโครงการ รวม 1,175 แปลง พื้นที่ 1.79 ล้านไร่ (จากเป้าหมายพื้นที่ 1.75 ล้านไร่ ในปีการผลิต 
2560) แต่ราคาข้าวมาตรฐาน GAP ยังมีราคาใกล้เคียงกับข้าวทั่วไป ท าให้ชาวนาขาดแรงจูงใจในการผลิตข้าวมาตรฐาน 
GAP กษ. เห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างตลาดข้าวมาตรฐาน GAP เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคา 
ที่สอดคล้องกับคุณภาพสูงกว่าข้าวทั่วไป ส่วนโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ขณะนี้มีชาวนาสมัครเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 25,863 ราย พื้นที่ 269,304 ไร่ (จากเป้าหมายพื้นที่ 300,000 ไร่ เป้าหมายผลผลิตข้าวเปลือก
อินทรีย์ จ านวน 118 ,000 ตัน ในปีการผลิต 2560) ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องเร่งสร้างตลาดข้าวอินทรีย์ทั้งใน 
และต่างประเทศเพื่อรองรับผลผลิตจ านวนดังกล่าว 

2. ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2560 นบข. มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ
เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร และมอบหมายให้ กษ. พณ. ไปหารือในรายละเอียดและน าเข้า 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป 

3. กษ. ได้หารือร่วมกับ พณ. ในเบื้องต้นแล้ว มีข้อสรุปสาระส าคัญของโครงการ ดังน้ี 
3.1 หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว กษ. 
3.2 วัตถุประสงค์ (1) เพื่อเช่ือมโยงตลาดรองรับผลผลิตข้าวอินทรีย์ของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

และข้าว GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (2) เพื่อให้ชาวนาสามารถขายข้าวซึ่งอยู่ระหว่าง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ พณ. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการข้าว/กษ. (กข.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 
รวมทั้ ง เพื่ อ ให้การใ ช้ เ งินงบประมาณเพื่ อชดเชยดอกเบี้ ย ให้แก่
ผู้ประกอบการค้าข้าวเป็นไปอย่างคุ้มค่าและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ของโครงการด้วย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การปรับเปลี่ยนอินทรีย์ และข้าวที่ได้มาตรฐานอินทรีย์ได้ ในราคาสอดคล้องกับคุณภาพซึ่งควรสูงกว่าข้าวทั่วไป  
(3) เพื่อให้ชาวนาสามารถขายข้าว GAP ได้ในราคาสูงขึ้นตามคุณภาพ 

3.3 พ้ืนที่ด าเนินการ 77 จังหวัด 
3.4 กลุ่มเป้าหมาย (1) ชาวนาขายข้าวเปลือกของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในราคาที่ดี 

ตามคุณภาพได้ไม่น้อยกว่า 594,000 ตันข้าวเปลือก ในปีการผลิต 2560 – 2564 (2) ชาวนาขายข้าวเปลือกที่ได้
รับรอง GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในราคาที่ดีตามคุณภาพได้ไม่น้อยกว่า 10.30 ล้านตัน
ข้าวเปลือกในปีการผลิต 2560 – 2564 

3.5 ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี ปีการผลิต 2560 – 2564  
3.6 วิธีการด าเนินการ  

3.6.1 กษ. จับกลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ 
และจัดให้มีการท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ซื้อขายผลผลิตข้าวจากโครงการฯ ซึ่ง ผู้ประกอบการค้าข้าวที่ผ่านมา 
การเข้าร่วมโครงการสามารถขอสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (Soft Loan) จากธนาคารที่ร่วมโครงการ โดยรัฐบาล 
ชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อป ีและธนาคารอาจสมทบชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อป ีโดยมีเง่ือนไขให้ผู้ประกอบการค้าข้าว
ที่เข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าวจากชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการ ดังน้ี 

1) ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวสี ข้าวอินทรีย์สูงกว่าราคาตลาดไม่น้อยกว่า T1 และ T2 
ร้อยละ 4 (500 บาทต่อตัน) T3 ร้อยละ 15 (2,000 บาทต่อตัน) ข้าว GAP สูงกว่าราคาตลาดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4 
(500 บาทต่อตัน) 

2) ข้าวหอมปทุม ข้าวอินทรีย์สูงกว่าราคาตลาดไม่น้อยกว่า T1 และ T2 ร้อยละ 4 (400 บาท
ต่อตัน) T3 ร้อยละ 15 (1,500 บาทต่อตัน) ข้าว GAP สูงกว่าราคาตลาดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4 (400 บาทต่อตัน) 

3) ข้าวเจ้า ข้าวอินทรีย์สูงกว่าราคาตลาดไม่น้อยกว่า T1 และ T2 ร้อยละ 4 (300 บาทต่อตัน) 
T3 ร้อยละ 15 (1,200 บาทต่อตัน) ข้าว GAP สูงกว่าราคาตลาดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 4 (300 บาทต่อตัน) 

หมายเหตุ  T1 คือข้าวท่ีผ่านการเตรียมความพร้อมแล้ว  
T2 คือข้าวท่ีผ่านระยะการปรับเปลี่ยนแล้ว  
T3 คือข้าวท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand 

3.6.2 พณ. จัดสรรโควตาร้อยละ 10 ของโควตาการส่งออกข้าวไป EU จ านวน 2,000 ตันต่อปี 
ส าหรับน าไปจัดสรรให้เฉพาะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ตามหลักเกณฑ์ที่จะก าหนด 
รวมทั้งสนับสนุนค่าตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าวของประเทศผู้ซื้อ และท าการตลาด และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ รณรงค์ให้มี 
การบริโภคข้าวอินทรีย์ และ ข้าว GAP มากขึ้น 
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3.7 วงเงินงบประมาณ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2561 – 2565) รวมทั้งสิ้น 2,873 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 
2561 จ านวน 85 ล้านบาท) ประกอบด้วย 

3.7.1 ค่าชดเชยดอกเบี้ย 2,484 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 37 ล้านบาท) แบ่งเป็น
ข้าวอินทรีย์ 154 ล้านบาท และข้าว GAP 2,330 ล้านบาท 

3.7.2 ค่าบริหารจัดการ 389 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 48 ล้านบาท) เป็นค่าบริหาร
จัดการ ค่าจัดกิจกรรมด้านการตลาดตรวจรับรองมาตรฐาน และประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ 

3.8 แหล่งที่มาของงบประมาณ การชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ 
ให้กรมการข้าว กษ. ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีในปีถัดไปตามความเหมาะสมและจ าเป็น และส าหรับค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการในปี 2561 ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปด าเนินการตามขั้นตอนการขอรับงบประมาณต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการให้ด าเนินโครงการเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวที่มีการปฏิบัติตามระบบ
การเกษตรที่ดี (GAP) ครบวงจร ตามที ่พณ. เสนอ โดยให้ กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินโครงการดังกล่าวภายใน
กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 2,873,276,400 บาท และมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามความเห็นของ สงป. 
ทั้งนี้ ให้ กษ. พณ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ กค. กษ. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกีย่วข้องตอ่ไปดว้ย 

2. ให้ กษ. พิจารณาการจับคู่กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่มีโรงสี/
จุดรับซื้อที่มีระยะทางไม่ไกลจากพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรและให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลและตรวจสอบให้
ผู้ประกอบการค้าข้าวรับซือ้จากเกษตรกรในราคาสงูกว่าตลาดตามเง่ือนไขทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัดและตอ่เนือ่งดว้ย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 27/2560 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040760 
 
เรื่อง : ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี 41 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. ดังนี ้

 1) ให้ความเห็นชอบต่อการก าหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ  
ครั้งท่ี 41 ดังนี ้

1.1) ให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเพื่อแสดงให้เห็นว่า ไทยให้ความส าคัญต่อการดูแล
และอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ และนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมอบหมายให้
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมศิลปากรจัดท าข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการกล่าวถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทย 

1.2) กรณีมีประเด็นอื่นท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการพิจารณาก าหนด
ท่าทีในประเด็นนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้คณะผู้แทนไทยพิจารณาร่วมกันระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ  
ครั้งที่ 41 โดยค านึงถึงหลักการของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และข้อมูลด้านเทคนิคและ
วิชาการจากองค์กรที่ปรึกษา 

 2) รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งท่ี 41 โดยมอบหมาย
ให้เอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงปารีส เป็นหัวหน้าคณะและเลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นรองหัวหน้าคณะ นายบวรเวท รุ่งรุจี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย 
อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และผู้แทนจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กรมศิลปากร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ทส. รายงานว่า ศูนย์มรดกโลกได้เชิญราชอาณาจักรไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกเข้าร่วมการ

ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 (41st Session of the world Heritage Committee) ในระหว่างวันที่ 

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

เพื่อแสดงให้เห็นว่า ไทยให้ความส าคัญต่อการดูแลและ
อนุรักษ์แหล่งมรดกโลกพื้นที่กลุ่มแดงพญาเย็น – เขาใหญ่ และนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยมอบหมายให้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมศิลปากรจัดท าข้อมูลเพื่อใช้
ประกอบการกล่าวถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2- 12 ก.ค. 2560 ณ เมืองคราคูฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ 
2. ในการประชุมครั้งท่ี 41 จะมีวาระการประชุมที่ส าคัญที่เกี่ยวกับราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 

2.1 วาระที่ 41 COM 7B State of conservation of properties inscribed on the World Heritage List : 
รายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ และนคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

- วาระที่ 41 COM 7B.32 รายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกพ้ืนที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น –  
เขาใหญ่ โดยจะมีร่างข้อมติร้องขอให้ราชอาณาจักรไทยด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 

(1) ให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบรามการลักลอบตัดและค้าไม้
พะยูงในพ้ืนท่ีกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ปี ค.ศ. 2014 – 2019 

(2) ให้เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมายและการ
ด าเนินการฟ้องร้อง 

(3) ให้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลสถานการณ์การลักลอบตัดไม้พะยุง 
(4) ให้ด าเนินการตามค าแนะน าของภารกิจติดตามตรวจสอบเมื่อปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) เกี่ยวกับ

เรื่องการบุกรุกอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการ 
(5) ให้ประเมินทางเลือกอื่น ๆ หลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็น

สากลในการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 
(6) ให้ยกเลิกแผนการก่อสร้างเขื่อนรวมถึงอ่างเก็บน้ าในพื้นที่แหล่งทรัพย์สินอย่างถาวร รวมถึงโครงการ

ก่อสร้างเขื่อนห้วยสะโตนและเขื่อนล าพระยาธาร 
(7) ให้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะทั้งหมดจากภารกิจติดตามตรวจสอบในปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) 
(8) ให้จัดส่งรายงานสถานภาพการอนุรักษ์ที่เป็นปัจจุบันและรายงานการด าเนินงานต่อศูนย์มรดกโลก 

ภายในวันท่ี 1 ก.พ. 2018 (พ.ศ. 2561) ส าหรับการประเมินผลโดยศูนย์มรดกโลกและสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ และ
หากในมุมมองของหน่วยงานทั้งสองพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานยังไม่มีความก้าวหน้าเพียงพอก็จะน ารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการมรดกโลกเพื่อพิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 42 ในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) 

(9) ให้จัดส่งรายงานสถานภาพการอนุรักษ์ที่เป็นปัจจุบันและความคืบหน้าในการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงในพ้ืนท่ีกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ปี ค.ศ. 2014 
– 2019 (พ.ศ. 2557 – 2562) ต่อศูนย์มรดกโลกภายในวันท่ี 1 ธ.ค. 2019 (พ.ศ. 2562) เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
มรดกโลกพิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 44 ในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) 

- วาระที่ 41 COM 7B.98 รายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา โดยจะมีร่างข้อมติร้องขอให้ราชอาณาจักรไทยด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ 
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(1)ให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาแผนที่ครอบคลุมการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 
ตามข้อมติ 39 COM 7B.71 

(2) ให้ด าเนินการศึกษาเพื่อประเมินความเปราะบางของแหล่งทรัพย์สินต่อภัยพิบัติ 
(3) ให้พัฒนายุทธศาสตร์ที่เป็นระบบเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและให้รวมไว้ในแผนแม่บท 
(4) ให้จัดท าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลต่อศูนย์

มรดกโลกเพื่อให้องค์กรที่ปรึกษาทบทวน และพิจารณาว่าไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อคุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลของแหล่ง 
(5) ให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่จ าเป็นทุกขั้นตอนเพื่อให้การประกาศการจ ากัดสิ่งก่อสร้างภายในแหล่ง

ทรัพย์สินเสร็จสมบูรณ์ และเสนอให้ศูนย์มรดกโลกเพื่อให้องค์กรที่ปรึกษาทบทวน และปรับปรุงเอกสารตามข้อคิดเห็นของ
องค์กรที่ปรึกษาก่อนให้การรับรองเอกสารดังกล่าว 

(6) ให้จัดหาข้อมูลปัจจุบันให้ศูนย์มรดกโลกเกี่ยวกับความคืบหน้าในการอนุมัติและการด าเนินงานตาม
แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา รวมถึงโครงการบูรณะและช่วยเหลือภายหลังน้ าท่วม 

(7) ให้จัดส่งเอกสารรายงานสถานภาพการอนุรักษ์ฉบับปรับปรุงและแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อ
ศูนย์มรดกโลกภายในวันท่ี 1 ธ.ค. ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2561) เพื่อคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาในการประชุมสมัยสามัญ 
ครั้งท่ี 43 ในปี ค.ศ. 2018 (พ.ศ. 2562) 

2.2 วาระที่ 41 COM 8A Tentative Lists submitted by State Parties as 15 April 2017 : การรายงาน
ข้อมูลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเพื่อขอบรรจุในบัญชีรายช่ือเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก  
ซึ่งจัดส่งก่อนวันที่ 15 เม.ย. 2560 จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ การรายงานข้อมูลแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม พระธาตุพนม  
กลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ และภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น ท้ังนี้ ร่างข้อมติดังกล่าว ได้รายงาน
ต่อคณะกรรมการมรดกโลกว่า ได้ตรวจสอบเอกสารการน าเสนอแหล่งฯ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนวทางการอนุวัตตาม
อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและได้บรรจุแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวไว้ ในบัญชีรายช่ือเบื้องต้น (Tentative List) ของ
ศูนย์มรดกโลกเรียบร้อยแล้ว 

3. ทส. โดย สผ. ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ได้ประสานการด าเนินการภายใต้กรอบ
การด าเนินงานตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ดังนี้ 

3.1 การด าเนินการตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ได้จัดส่งรายงาน
สถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการแห่งชาติว่า
ด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในการประชุม ครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันท่ี 23 พ.ย. 2559 

3.2 การด าเนินการตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลกในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งท่ี 40 โดยคณะผู้ปฏิบัติภารกิจ
ติดตามตรวจสอบแหล่งมรดกโลกพ้ืนท่ีกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ได้ติดตามตรวจสอบพื้นที่ในระหว่างวันที่ 13 – 19 ธ.ค. 
2559 และได้จัดส่งรายงานสถานภาพการอนุรักษ์พ้ืนท่ีกลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ต่อศูนย์มรดกโลกตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกในการประชุม ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 19 ม.ค. พ.ศ. 2560 
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3.3 ได้จัดส่งเอกสารการน าเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม พระธาตุพนม กลุ่มสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ และ
ภูมิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี 24 ม.ค. 2560  

4. คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันท่ี 15 มิ.ย. 2560 โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบต่อการก าหนดท่าทีของราชอาณาจักรไทยใน
การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งท่ี 41 

5. การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 41 ก าหนดจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 12 ก.ค. 2560  
โดยวาระที่ 41 COM 7B State of conservation of properties inscribed on the World Heritage List : 
รายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกมีก าหนดการประชุมในระหว่างวันที่ 5 – 6 ก.ค. 2560 และวาระที่ 41 
COM 8A Tentative Lists of States Parties submitted as of 15 April 2017 : การรายงานข้อมูลแหล่งมรดก 
ทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเพ่ือขอบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก ซึ่งจัดส่งก่อน
วันท่ี 15 เม.ย. 2560 มีก าหนดการประชุมในวันที่ 7 ก.ค. 2560 

มติ ครม. : เห็นชอบและรับทราบตามที่ ทส. เสนอ ทั้งนี้ ให้ ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ กษ. ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 27/2560 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040760 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้าม พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สคก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้าม 
พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว โดยมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาต
และการอนุญาตท าไม้หวงห้ามให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในการให้บริการประชาชนที่ขออนุญาต
ท าไม้หวงห้าม รวมทั้งการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอนุญาตท าไม้หวงห้าม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. ได้เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

ว่าด้วยการท าไม้หวงห้าม มาเพื่อด าเนินการ 
2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 10 พ.ย. 2558 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ว่าด้วยการท าป่าไม้หวงห้าม ตามที่ ทส. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2. เสร็จแล้ว ได้แก้ไขช่ือร่างเป็น “ร่างกฎกระทรวงการขอ
อนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้าม พ.ศ. ....” และแก้ไขหลักการและเนื้อหาสาระของร่างกฎกระทรวงฯ จากเดิมที่เป็น
การเพิ่มแบบค าขออนุญาตท าไม้หวงห้ามและแบบอนุญาตท าไม้หวงห้ามที่มิได้ขึ้นอยู่ในป่า เป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้ามให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในคราวเดียวกัน 

4. ทส. พิจารณาแล้วยืนยันเห็นชอบด้วยกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ตามข้อ 3. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 

ความเห็นชอง กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้าม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อภารกิจของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ท้ังนี้ มีขอสังเกตเพิ่มเติมว่า ในร่างกฎกระทรวงฯ การออกใบอนุญาตท าไม้หวงห้ามควรมีการก าหนดระยะเวลา
ในการด าเนินงาน เพื่อให้ประชาชนผู้ท าการขออนุญาตท าไม้หวงห้ามจะได้ทราบระยะเวลาในการรอเอกสาร และ

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

เพื่อเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขอ
อนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้ามให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันในการให้บริการประชาชนท่ีขออนุญาตท าไม้หวงห้าม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พนักงานเจ้าหน้าที่จะได้ทราบถึงกรอบในการท างาน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าไม้หวงห้าม พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 27/2560 วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
040760 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอ  

ต่อใบอนุญาต พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาต 
ช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่อใบอนุญาต พ .ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอ 
ต่อใบอนุญาตตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร 
พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ งเป็นการด าเนินโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ 
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีจะก าหนด 
ให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ แทนการยื่นค าขอ  
ต่อใบอนุญาตก็ได้ โดยให้ตราพระราชกฤษฎีกา 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาการก าหนดใหผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ โดยมีเหตุผลว่า 
1.1 มาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 

ทางราชการ พ.ศ. 2558 บัญญัติให้ในกรณีที่กฎหมายก าหนดอายุใบอนุญาตไว้และกิจการหรือการด าเนินการที่ได้รับ
ใบอนุญาตนั้นมีลักษณะเป็นกิจการหรือการด าเนินการที่เห็นได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจะประกอบกิจการหรือด าเนินการนั้น
ต่อเนื่องกัน คณะรัฐมนตรีจะก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก็ได้ โดยให้ตราพระราชกฤษฎีการะบุช่ือพระราชบัญญัติและประเภทของใบอนุญาตที่ผู้รับใบอนุญาตอาจช าระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่อใบอนุญาตดังกล่าวนั้นได้ และเมื่อหน่วยงานซึ่งมีอ านาจออก

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงาน ก.พ.ร./กษ. (สกม./สศก./กป./ปศ./
วก./กสก./กสส/ชป./มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มีร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
พ.ศ. .... สอดคล้องไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558  
ที่ก าหนดให้มีการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการช าระ
ค่าธรรมเนียมแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ใบอนุญาตได้รับค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตโดยเร็ว และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับ 
การต่อใบอนุญาตตามกฎหมายนั้นๆ แล้ว และตามมาตรา 12 วรรคสาม ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว  
หากสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภามิได้มีมติทักท้วง ให้น าความกราบบังคมทูลเพื่อทรงตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อไป 

1.2 ได้ด าเนินโครงการศึกษาแนวทางการช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอ  
ต่อใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์งานบริการของหน่วยงานต่ างๆ  
จากระบบฐานข้อมูลคู่มือประชาชน (www.info.go.th) พบว่า มีหน่วยงานที่มีงานบริการในลักษณะของการต่ออายุ
ใบอนุญาตที่เข้าเง่ือนไขตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จ านวน 72 หน่วยงาน และได้จัดให้มีการประชุม
หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 20 พ.ค. 2559 ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 2559 เพื่อหารือเกี่ยวกับงานบริการ
ของแต่ละหน่วยงานว่าสามารถด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมแทนการต่ออายุใบอนุญาตได้หรือไม่ อย่างไร 

1.3 ได้เสนอผลการศึกษาและผลการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1.2 พร้อม 
ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับฟังความคิดเห็นจ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2559 และวันที่ 21 
ต.ค. 2559 จากนั้นเมื่อวันท่ี 7 ธ.ค. 2559 ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
อีกครั้งหนึ่ง โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนเข้าร่วมจ านวน 300 คน ได้น าข้อสังเกตจากการประชุม 
มาแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อไป 

1.4 ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2560 มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
โดยมีข้อสังเกตว่า ร่างพระราชกฤษฎีกานี้จะอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์  
ของประชาชนจึงควรเพิ่มประเภทใบอนุญาตตามบัญชีท้ายร่างพระราชกฤษฎีกานี้ โดยเฉพาะใบอนุญาตที่มีประชาชน  
ต่ออายุใบอนุญาตเป็นจ านวนมาก เช่น ใบอนุญาตโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ .ศ. 2547 และใบอนุญาต
โรงงาน (รง.4) ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นต้น 

2. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว ดังนี้ 

2.1 กค. พณ. ยธ. สธ. สคก. พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ 
2.2 กษ. พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ แต่เห็นควรให้ตัดเรื่องใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย 

ใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
พ.ศ. 2535 ออกและเห็นควรแก้ไขข้อความในร่างมาตรา 4 

2.3 อก. พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการโดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า มีข้อขัดข้องเกิดขึ้นเป็นเหตุ  
ให้ไม่สามารถปฏิบัติตามร่างพระราชกฤษฎีกานี้ได้ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายได้ก าหนดอายุของใบอนุญาต
และใบส าคัญการขึ้นทะเบียนไว้ไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นเง่ือนไขในการออกใบอนุญาต ไว้ไม่เท่ากัน จึงท าให้ไม่สามารถใช้วิธีการ  
ต่ออายุใบอนุญาตได้ 
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2.4 ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส านักงาน กลต.) พิจารณาแล้วเห็นว่า
ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอาจมีผลให้ส านักงานฯ ไม่อาจปฏิบัติตามข้อก าหนดดังกล่าวส าหรับการต่อใบอนุญาต 
ในบางกรณีได้ 

2.5 สศช. พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าการประกอบกิจการแต่ละประเภท  
ยังจ าเป็นต้องมีความเป็นมาตรฐาน ควรให้ค านึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของการด าเนินกิจการประเภทนั้นๆ  
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบกิจการแต่ละประเภทต่อไปด้วย 

3. ต่อมารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว  
มีค าสั่งมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. รับร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับ อก. กลต. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

4. ส านักงาน ก.พ.ร. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2 ร่วมประชุมร่างพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2560 ตามค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ตามข้อ 3 เพื่อให้ได้ข้อยุติก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ผลการหารือร่วมกันปรากฏว่า กษ. อก. สศช. กลต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีมติเห็นด้วย
และไม่มีประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โดยส านักงาน ก.พ.ร. ได้ช้ีแจงท าความเข้าใจร่วมกับ
หน่วยงานดังกล่าวว่า ส านักงาน ก.พ.ร. จะน าประเด็นข้อสังเกตของหน่วยงานดังกล่าวไปหารือวิธีเขียนกับ สคก. ต่อไป 

5. สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
5.1 ก าหนดนิยามค าว่า “ใบอนุญาต” “ผู้รับใบอนุญาต” และ “ผู้รับช าระค่าธรรมเนียม” 
5.2 ก าหนดให้ผู้อนุญาตต้องจัดให้มีระบบเพื่อรองรับการช าระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต

ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับอย่างน้อยหนึ่งช่องทาง ดังนี้ (1) จุดบริการรับช าระ
ค่าธรรมเนียม (2) ธนาคาร (3) ระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (4) ศูนย์บริการร่วมหรือศูนย์รับค าขอ
อนุญาต 

5.3 ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่จะประสงค์ต่อใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกานี้ด าเนินการช าระ
ค่าธรรมเนียมก่อนวันที่ใบอนุญาตจะสิ้นอายุลง และเมื่อช าระค่าธรรมเนียมแล้วให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับการ  
ต่อใบอนุญาตตามกฎหมายนั้นๆ แล้ว 

5.4 ก าหนดให้ผู้รับช าระเงินออกใบส าคัญรับเงินให้แก่ผู้รับใบอนุญาตที่ช าระค่าธรรมเนียมและให้ผู้รับอนุญาต
ด าเนินการออกหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาต และจัดส่งหลักฐานการต่ออายุใบอนุญาตพร้อมใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้รับ
ใบอนุญาตโดยเร็ว ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจส่งหลักฐานพร้อมใบเสร็จรับเงินโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้รับใบอนุญาต
ก็ได้ 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าร่างพระราชกฤษฎีกาการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ

ใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้มีการช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
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ใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงเห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทน
การยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ....ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วหากสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติมิได้มีมติทักท้วง ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 
เพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 
 


