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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 2/2560 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
100160 
 

เรื่อง : ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการขยายเวลาในการก าหนดให้คนประจ าเรือ 
ที่ท างานในเรือประมงซึ่งเป็นคนต่างด้าวและยังไม่มีหนังสือคนประจ าเรือต้องมีหนังสือคนประจ าเรือจากเดิมที่ต้อง
ด าเนินการภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน (ภายในวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2560) ออกไปเป็นภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. เสนอว่า ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

พ.ศ. 2559ที่ออกตามความในมาตรา 83 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดให้คนประจ าเรือ 
ที่ท างานในเรือประมง ทั้งผู้ที่มีสัญชาติไทยและคนต่างด้าวต้องมีหนังสือคนประจ าเรือ โดยส าหรับคนประจ าเรือที่เป็น  
คนต่างด้าวที่ท างานในเรือประมงอยู่ก่อนแล้ว และผู้นั้นยังไม่มีหนังสือคนประจ าเรือ ให้ด าเนินการยื่นค าขอรับหนังสือ  
คนประจ าเรือภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ (วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2560) 

2. เนื่องจากการพิจารณาออกหนังสือคนประจ าเรือส าหรับคนต่างด้าวของกรมประมงจะต้องให้กระทรวงแรงงาน 
(รง.) สัมภาษณ์เพื่อทราบถึงสถานะของการท างานว่าเป็นประการใด เพ่ือให้ความคุ้มครองคนประจ าเรือซึ่งเป็นคนต่างด้าว
มิให้เป็นการบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์ ซึ่งการสัมภาษณ์มีความจ าเป็นต้องมีผู้ประสานงานด้านการสื่อสาร  
ที่สามารถสื่อสารในแต่ละภาษาและต้องใช้เวลาในการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้กรมประมงไม่สามารถเริ่มด าเนินการ
ออกหนังสือคนประจ าเรือส าหรับคนต่างด้าวตามแผนท่ีก าหนดไว้ได้ประกอบกับขณะนี้มีใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าว
ที่หมดอายุในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 จ านวนหนึ่ง และการยื่นค าขอรับหนังสือคนประจ าเรือ ผู้ยื่นค าขอจะต้องแนบ
ส าเนาใบอนุญาตท างานของคนต่างด้าวที่เป็นปัจจุบัน ท าให้กรมประมงไม่สามารถด าเนินการออกหนังสือคนประจ าเรือ
หรือใบรับค าขอส าหรับคนประจ าเรือซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ท างานอยู่ในเรือประมงอยู่ก่อนแล้วที่สามารถใช้แทนหนังสือคน
ประจ าเรือได้ทันภายในวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นวันครบก าหนด 120 วันตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี
ตามข้อ 1. 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ความคุ้มครองคนประจ าเรือซึ่งเป็นคนต่างด้าวมิให้เป็น
การบังคับใช้แรงงานหรือการค้ามนุษย์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ดังนั้น เพื่อให้กรมประมงสามารถด าเนินการออกหนังสือคนประจ าเรือส าหรับคนประจ าเรือซึ่งเป็นคนต่างด้าว
ที่ท างานอยู่ในเรือประมงอยู่ก่อนแล้วได้ทัน และสอดคล้องกับงานในอ านาจหน้าที่ของ รง. ซึ่งกรมประมงได้หารือร่วมกัน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 แล้วเห็นควรขยายเวลาในการก าหนดให้คนประจ าเรือซึ่งเป็นต่าง
ด้าวทีท่ างานอยู่ในเรือประมงอยู่ก่อนแล้ว แต่ยังไม่มีหนังสือคนประจ าเรือตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรีจากเดิมที่ต้อง
ด าเนินการภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ (ภายในวันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2560) ออกไปเป็นภายใน
วันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ ที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการ 
พิจารณาดว้ย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. และ รง. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการตอ่ไปดว้ย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 2/2560 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
100160 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดสัตว์ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดสัตว์ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้แมวเป็นสัตว์ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและก าหนดช่วงอายุ
และระยะเวลาในการฉีดวัคซีน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ก าหนดนิยามค าว่า “สัตว์ควบคุม” 

หมายความว่า สุนัขหรือสัตว์อื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่โดยที่ปัจจุบันไม่มีการออกกฎกระทรวงก าหนดสัตว์อื่น  
ที่สามารถเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นสัตว์ควบคุมแต่อย่างใด และจากท่ีมีการรายงานสถานการณ์เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน
พบว่า “แมว” เป็นสัตว์ที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้ารองลงมาจากสุนัข ซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงสามารถติดต่อจากสัตว์สู่มนุษย์ได้ 
โรคดังกล่าวเกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดรวมถึงแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากเช่นเดียวกับสุนัข  
มีโอกาสแพร่โรคพิษสุนัขบ้ามาสู่มนุษย์ได้เช่นเดียวกัน หากมนุษย์ได้รับเช้ือโรคพิษสุนัขบ้าอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ 
สมควรออกกฎกระทรวงก าหนดให้ “แมว” เป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และก าหนด
ช่วงอายุที่แมวต้องได้รับการฉีดวัคซีน และระยะเวลาในการฉีดวัคซีนด้วย จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  
มาเพื่อด าเนินการ 

2. ก าหนดใหแ้มวเป็นสัตว์ควบคุมตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และให้เจ้าของ
จัดการให้แมวได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อแมวมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีน  
ครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดสัตว์ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. .... ตามที่ กษ เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากแมวที่อาจเป็นอันตราย
ต่อชีวิตมนุษย์ได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 2/2560 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
100160 
 
เรื่อง : ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบมติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 26 ต.ค. 2559 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2558 เห็นชอบแนวทางด าเนินการตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่

เกษตรกรชาวสวนยาง ตามที่ กษ. เสนอ ในส่วนค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง  
ในกรอบวงเงิน 12,750 ล้านบาท ให้ใช้จ่ายจากสภาพคล่องของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ส ารองจ่ายไปก่อน และให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) น าเงินกองทุนพัฒนายางพาราตามนัยมาตรา 49  
(3) แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาจ่ายคืนให้ ธ.ก.ส. เป็นล าดับแรกก่อน  
หากไม่เพียงพอ เห็นควรให้ ธ.ก.ส. เสนอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
ตามขั้นตอนต่อไปตามความเห็นของ สงป. 

2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2559 รับทราบรายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559  
ของ กยท. ตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. (กยท.) ด าเนินการตามความเห็นของ สงป. ที่มีข้อสังเกตว่า รายงานข้างต้นยัง
ไม่ได้ด าเนินการตามนัยมติ ครม. เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2558 จึงเห็นควรให้ กยท. พิจารณาด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน
และสอดคล้องตามนัยมติ ครม. ดังกล่าว และรายงานให้ ครม. ทราบต่อไปด้วย 

3. คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2559 อนุมัติให้น าเงินกองทุนพัฒนา
ยางพาราตามมาตรา 49 (3) จ านวน 753.102 ล้านบาท จ่ายคืนให้ ธ.ก.ส. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง และ กยท. ได้จ่ายเงินให้ ธ.ก.ส. แล้ว 

มติ ครม. : รับทราบตามที่ กษ. เสนอ ทั้ง ให้ กยท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ กค. และข้อสังเกตของ 
สงป. ไปพิจารณาด าเนินการในสว่นทีเ่กีย่วข้องต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนและสอดคล้องตามนัย
มติ ครม. 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 2/2560 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
100160 
 
เรื่อง : แนวทางการด าเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee)  
(ตามข้อ 6.) 

 2. เห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการด าเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(Construction Sector Transparency Initiative : CoST) (ตามข้อ 7.) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. โครงการ CoST โดย Department for International Development ภายใต้การสนับสนุน 

จากธนาคารโลกเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 มีสมาชิก 14 ประเทศ มีหลักการเพ่ือสร้างความโปร่งใสในโครงการ
ก่อสร้างภาครัฐโดยวางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure 
Project) ของภาครัฐ มีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับจากการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะท างาน
ตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเอาผิดกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ แต่ละประเทศ 
ที่เข้าร่วมโครงการ CoST จะด าเนินการโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Multi – Stakeholder Group : MSG) ประกอบด้วยตัวแทน
ของภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 

2. ที่ผ่านมาส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้สมัครเป็นสมาชิกของ CoST ตั้งแต่ปี 2557 
โดย สคร. ท าหน้าที่เป็นเลขานุการของ CoST ในไทยและคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้มีค าสั่ง ที่ 5/2558  
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐ ส าหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้าง
ภาครัฐ (CoST) มีปลัด คค. เป็นประธาน ผู้แทนกรมบัญชีกลางเป็นอนุกรรมการ และผู้อ านวยการ สคร. เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ ซึ่งก ากับดูแลโครงการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจที่น าโครงการ CoST มาใช้ 4 โครงการ 1) โครงการก่อสร้าง 
ทางวิ่งส ารองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2) โครงการออกแบบก่อสร้างอาคารผู้โยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

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

ลดการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งยังเปิด
โอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
และป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ส่งเสริมและ
สนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2560) 4) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – 
ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 

3. ในคราวประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริต (คตช.) ครั้งที่ 6/2558 มีมติให้ให้กรมบัญชีกลาง 
โดยคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือข้อตกลงคุณธรรม ขยายผลการใช้ระบบ CoST ในงานก่อสร้างของ 
ส่วนราชการ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีมติคัดเลือกโครงการน าร่อง 3 โครงการ 1) โครงการบรรเทาอุทกภัยอ าเภอหาดใหญ่ 
(ระยะที่ 2) ของ ชป. 2) โครงการก่อสร้างทางวิ่งทางขับท่าอากาศยานเบตงของกรมท่าอากาศยาน 3) โครงการก่อสร้าง
อาคารสถาบันโรคผิวหนังพร้อมรื้อถอน ของกรมการแพทย์ 

4. ในคราวประชุม คตช. ครั้งที่ 3/2559 มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดตั้งคณะกรรมการเปิดเผยข้อมูล
โครงการก่อสร้างภาครัฐ (Multi – Stakeholder Group : MSG) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเปิดเผยข้อมูลของ CoST  
ให้มีเพียงคณะเดียว มอบหมายให้ปลัด กค. เป็นประธานและกรมบัญชีกลางเป็นเลขานุการ และให้มีขอบเขต 
การด าเนินงานให้ครอบคลุมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งต่อมา คตช . ได้เสนอมติ คตช.  
ให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว 

5. ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งท่ี 4/2559 ได้มีมติ ดังนี้ 
5.1 รับทราบมติ ครม. เมื่อวันท่ี 23 ส.ค. 2559 
5.2 ยกเลิกค าสั่ง คนร. ที่ 5/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐ 

(Multi – Stakeholder Group) ส าหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติ ครม.  
6. ตามหลักการของ CoST ก าหนดให้การด าเนินการโครงการ CoST ต้องด าเนินการโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(MSG) ประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ดังนั้น จึงเห็นควรแต่งตั้ง “คณะกรรมการเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST.Committee)” ดังนั้น 

6.1 องค์ประกอบ 
1) ปลัด กค. ประธาน 2) อธิบดีกรมบัญชีกลาง รองประธานคนที่ 1 3) รองประธานองค์กรต่อต้าน 

คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) รองประธานคนที่ 2 4) ผู้แทน สศช. กรรมการ 5) ผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน  
3 สถาบัน กรรมการ 6) ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ัน (ประเทศ) กรรกมาร 7) ผู้แทนองค์กรเพื่อความโปร่งใสใน
ประเทศไทย กรรมการ 8) ผู้แทนสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 9) ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย กรรมการ 10) ผู้แทนสามคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ 11) ผู้แทนสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย กรรมการ 12) ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กรรมการ 13) ที่ปรึกษา/รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กรรมการ 14) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการและเลขานุการ  
15) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการและช่วยเลขานุการ 

6.2 อ านาจหน้าที ่
6.2.1 พิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติและ/หรือระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
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กับการเปิดเผยข้อมูลและกลไกอื่นในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ และ  
การประสานงานกับหน่วยงานี่เกี่ยวข้อง 

6.2.2 พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและกลไกอื่นในการเสริมสร้างความโปร่งใส  
ในการก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 

6.2.3 น าเสนอ ครม. พิจารณาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
และเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

6.2.4 เชิญเจ้าหน้าที่ บุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือเรียกเอกสารจากเจ้าหน้าที่ บุคคล 
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 

6.2.5 แต่งตั้งคณะท างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น 
6.2.6 ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.3 ส าหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมของคณะกรรมการฯ ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ 
โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมบัญชีกลาง 

7. เพื่อให้โครงการ CoST มีแนวทางการด าเนินงานที่ครอบคลุมและชัดเจน จึงเห็นควรก าหนดกรอบแนวทาง 
ในการด าเนินงานโครงการ CoST ดังนี ้

1) การพิจารณาคัดเลือกโครงการ รายละเอียด คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(CoST Committee) พิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1) เป็นโครงการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 
2) เป็นโครงการก่อสร้างพื้นฐานของประเทศ 3) เป็นโครงการที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อสาธารณชนในวงกว้าง 

2) การเปิดเผยข้อมูลโครงการ รายละเอียด หน่วยงานเจ้าของโครงการที่เข้าร่วมโครงการ CoST ต้องเปิดเผย
ข้อมูลตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยแบ่งการเปิดเผยข้อมูลเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การเปิดเผยข้อมูลโครงการ 
ต่อสาธารณะหรือข้อมูลเชิงรุก ตั้งแต่กระบวนการจัดท าและน าเสนอโครงการ การเตรียมความพร้อมของโครงการ  
การจัดซื้อจัดจ้าง ช่วงการด าเนินการโครงการ และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 2) การเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการร้องขอหรือ
ข้อมูลเชิงรับ เป็นข้อมูลที่จะเปิดเผยเมื่อมีการร้องขอ 

3) ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล รายละเอียด 1) โครงการ CoST ของส่วนราชการให้เปิดเผยข้อมูลผ่านทาง
เว็บไซต์ www.cgd.go.th ของกรมบัญชีกลาง 2) โครงการ CoST ของรัฐวิสาหกิจให้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ 
ของแต่ละหน่วยงานจะมีการเช่ือมโยงเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีเปิดเผยข้อมูลไปยังเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 

4) คณะท างานตรวจสอบข้อมูล (Assurance Team) รายละเอียด หลักการของ CoST ก าหนดให้มีคณะท างาน
ตรวจสอบข้อมูลที่เปิดเผยโดยหน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเพ่ือด าเนินการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่เป็นคณะท างานตรวจสอบข้อมูล  ซึ่งมีหน้าที่สรุปได้ดังนี้  
1) ตรวจสอบข้อมูลที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเปิดเผยและแปรข้อมูลให้อยู่ในรูปของภาษาที่เข้าใจง่าย 2) ประสานงาน
กับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ในการขอข้อมูลจากเจ้าของโครงการ 3) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบเสนอต่อ 
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คณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเปิดเผยผลการตรวจสอบให้สาธารณชนได้รับทราบ และหากพบความไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนของข้อมูลจะด าเนินการรายงานให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

5) การประเมินผล รายละเอียด จะพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของคณะท างานตรวจสอบข้อมูล และ
ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้เหมาะสม 

มติ ครม. : อนุมัติและเห็นชอบตามที่ กค. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 2/2560 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
100160 
 

เรื่อง : การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งท่ี 15 ณ กรุงอาบูดาบี 
 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม.พิจารณา ดังนี ้
1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญาอาบูดาบี และหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสาร

ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้  
โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี ACD ครั้งท่ี 15 เป็นผู้ร่วมให้การรับรองเอกสารดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. เมื่อวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2559 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACD Summit ครั้งที่ 2 และการประชุม 

ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้น าประเทศสมาชิก ACD ได้รับรองวิสัยทัศน์ ACD ค.ศ. 2030 ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้าง
ประชาคมเอเชียในอีก 14 ปีข้างหน้า ผ่านการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเน้นความร่วมมือใน 6 เสาหลักท่ีสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (SDGs) ได้แก่ (1) ความเช่ือมโยง (2) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(3) การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) ความเช่ือมโยงระหว่างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
(5) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และ (6) การส่งเสริมแนวทางสู่การพัฒนาท่ีทั่วถึงและยั่งยืน 

2. ไทยได้ส่งมอบต าแหน่งประธาน ACD ให้ยูเออีเมื่อเดือนกันยายน 2559 โดยยูเออีจะเป็นเจ้าภาพจัด 
การประชุมรัฐมนตรี ACD ครั้งที่ 15 ณ กรุงอาบูดาบี ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2560 ภายใต้หัวข้อหลัก 
“กรุงอาบูดาบี เมืองหลวงแห่งพลังงานที่ยั่งยืน” (Abu Dhabi, the Capital of Sustainable Energy) โดยมี 3 หัวข้อย่อย 
ได้แก่ (1) ความเช่ือมโยงด้านพลังงาน น้ า และอาหาร (2) พลังงานในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน และ (3) การลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

3. การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมประจ าปี ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศสมาชิก 
ACD จ านวน 34 ประเทศ เป็นหัวหน้าคณะโดยการประชุมครั้งนี้จะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม คือ ปฏิญญา
อาบูดาบี (Abu Dhabi Declaration) 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต./สศก./ชป./มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของไทยและภูมิภาคเอเชีย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. ปฏิญญาอาบูดาบีเน้นย้ าวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ ACD ค.ศ. 2030 ผลลัพธ์ของการประชุม ACD Summit 
ครั้งที่ 2 เจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก ACD ในการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) เรื่องพลังงานและ 
เน้นความส าคัญของ 6 เสาหลักความร่วมมือที่ได้ตกลงกันในที่ประชุม ACD Summit ครั้งที่ 2 โดยเฉพาะเสา 
ความเช่ือมโยงระหว่างความมั่นคงทางทรัพยากรอาหาร น้ า และพลังงาน ความส าคัญของการทูตเชิงเศ รษฐกิจ 
ความสอดคล้องเชิงนโยบาย การแลกเปลี่ยนความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความโปร่งใสด้านกฎระเบียบซึ่งจะท าให้
ตลาดอาหาร น้ า และพลังงาน ในเอเชียมีประสิทธิภาพและมีพลวัต 

5. ปฏิญญาอาบูดาบีเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก ACD ที่จะใช้ความเช่ือมโยงระหว่าง 
ความมั่นคงทางทรัพยากรอาหาร น้ า และพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว เน้นความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนและภาควิชาการในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างสาขาอาหาร น้ า  
และพลังงาน สร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและทางตลาดทั่วภูมิ ภาคเอเชีย เพิ่มโอกาสการเข้าถึงพลังงานและ 
ความเชื่อมโยงทางพลังงานในเอเชียโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน ส่งเสริมบทบาทของพลังงานหมุนเวียนส่งเสริมบทบาท
ของพลังงานหมุนเวียนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบการจัดการความเสี่ยงส าหรับความมั่นคงทางอาหาร น้ า  
และพลังงาน และลดผลกระทบต่อคนยากจน อ านวยความสะดวกการลงทุนจากต่างชาติ สนับสนุนการลงทุนด้านการวิจัย
และพัฒนาเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร น้ า และพลังงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ระหว่างประเทศสมาชิก และหาทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันต่อตลาดพลังงาน 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กต. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 2/2560 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
100160 
 
เรื่อง : โครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น – น้ าพอง และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา 

– แหลมฉบัง – ศรีราชา ปี 2559 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ด าเนินโครงการปรับปรุงขยาย 
กปภ. สาขาขอนแก่น–น้ าพอง และ กปภ. สาขาพัทยา–แหลมฉบัง-ศรีราชา วงเงินลงทุนรวม 5,621.129 ล้านบาท  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยใช้เงินกู้ภายในประเทศเต็มวงเงินโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาและขยาย
เขตการให้บริการน้ าประปาให้สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงมากขึ้ น ซึ่งจะ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2556 เห็นชอบในหลักการกรอบแผนการลงทุนหลัก โครงการเพื่อการพัฒนาปี 

2556-2559 (แผนแม่บทการให้บริการน้ าประปา) ของ กปภ. ในส่วนที่เป็นโครงการใหม่ จ านวน 92 โครงการ วงเงิน
ลงทุนรวม 42,402.904 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงโครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น-น้ าพอง 

2. มท. รายงานว่าพ้ืนท่ีให้บริการของ กปภ. สาขาขอนแก่น-น้ าพอง และ กปภ. สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา 
เป็นพื้นที่ชุมชนเมือง พื้นที่ท่องเที่ยว และพื้นที่อุตสาหกรรม ที่มีการขยายตัวของประชากรและมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจสูง จึงประสบปัญหาก าลังการผลิตเดิมไม่เพียงพอกับความต้องการอุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ี ประกอบกับระบบจ่าย
น้ าเดิมมีอายุการใช้งานนานเป็นผลให้ประสบปัญหาท่อช ารุด แตกรั่วบ่อย และมีอัตราน้ าสูญเสียสูง ตลอดจนประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าดิบในช่วงฤดูแล้ง 

3. กปภ. ได้จัดท าแผนงานโครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น-น้ าพอง และ กปภ. สาขาพัทยา -  
แหลมฉบัง - ศรีราชา ปี 2559 รวม 2 โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวม 5,621.129 ล้านบาท เพื่อด าเนินการปรับปรุง
ระบบประปาทั้งระบบ โดยจะมีการก่อสร้างระบบน้ าดิบ (การขุดสระพักน้ าดิบและวางท่อส่งน้ าดิบเพิ่ม) ระบบผลิต
น้ าประปา (โรงกรองน้ าระบบจ่ายสารเคมี ถังน้ าใส โรงสูบน้ าและหอถังสูง) และระบบจ่ายน้ า (วางท่อส่งน้ า ท่อจ่ายน้ า 
และท่อบริการขนาดต่างๆ) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ กปภ. แล้ว โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

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

เพื่ อ เพิ่ มประสิทธิภาพของระบบประปาและขยายเขต 
การให้บริการน้ าประปาให้สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน
ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงมากขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3.1 วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้ า และระบบจ่ายน้ าประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหา

และพื้นที่เศรษฐกิจ ให้สามารถบริการน้ าประปาแก่ประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างพอเพียง 
(2) เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะศูนย์กลางความเจริญของท้องถิ่นและส่งเสริม

สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
3.2 เป้าประสงค์ พ้ืนที่ด าเนินการ 

ในปี 2559 กปภ. ได้เสนอโครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น-น้ าพอง และ กปภ. สาขา
พัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา (เงินกู้พันธบัตร) ปี 2559 จ านวน 2 โครงการ ซึ่งจะด าเนินการใน กปภ. สาขาที่ให้บริการ
ชุมชนระดับจังหวัด 1 โครงการ และระดับเทศบาลนคร 1 โครงการ โดยอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตรวมส าหรับการประปาทั้ง 2 โครงการ สรุปได้ดังนี้ 

(1) เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีก าลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 249,600 ลบ.ม./วัน และสามารถ
ให้บริการผู้ใช้น้ าเพิ่มขึ้นอีก 203,340 ราย สรุปได้ ดังนี้ 

ล าดับ เป้าหมายการเพ่ิม 
การให้บริการ ปริมาณ 

การเพ่ิม ปัจจุบัน (ปี 2557) ปีเป้าหมาย (ปี 2571) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ (คน) 
จ านวนผู้ใช้น้ า (ราย) 
จ านวนผู้ใช้น้ า (คน) 
สัดส่วนการให้บริการ (ร้อยละ) 
ก าลังผลิตน้ าประปา (ลบ.ม./วัน) 
ปริมาณน้ าผลิต (ลบ.ม./วัน) 
ปริมาณน้ าจ าหน่าย (ลบ.ม./วัน) 

1,025,418 
268,556 
461,691 

45 
604,800 
432,205 
304,155 

1,437,396 
471,896 
827,962 

58 
854,400 
759,023 
569,267 

411,978 
203,340 
366,271 

13 
249,600 
326,818 
265,112 

(2) ในการลงทุน 2 โครงการ จะมีการก่อสร้างวางท่อส่งน้ า ท่อจ่ายน้ า และท่อบริการขนาดต่างๆ  
เพื่อเปลี่ยนทดแทนท่อเก่า และวางท่อใหม่ในเขตจ่ายน้ าต่างๆ และพื้นที่ข้างเคียงรวมความยาวรวมทั้งสิ้นประมาณ 
439.70 กิโลเมตร 

(3) ระบบผลิตน้ าประปาที่เพิ่มขึ้นอีก 249,600 ลบ.ม./วัน ประกอบด้วยการก่อสร้างระบบสูบน้ า 
แรงต่ า-แรงสูง โรงกรองน้ า ระบบจ่ายสารเคมีถังน้ าใสและหอถังสูง รวมถึงจะมีวางท่อส่งน้ าดิบเพิ่มอีกด้วย 

3.3 ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล หรือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนี ้
(1) ค าแถลงนโยบายของ ครม. เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2557 ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ และข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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(2) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ า พ.ศ. 2558-2569 ในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการจัดการน้ า
อุปโภคบริโภค (การพัฒนาระบบเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจและการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ) 

(3) แผนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 

(4) แผนยุทธศาสตร์ของ มท. พ.ศ. 2556-2561 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเมือง โครงสร้าง
พื้นฐาน และการบริหารจัดการที่ดินเพื่อเชื่อมโยงโอกาสสู่ประชาคมอาเซียน 

3.4 ระยะเวลาการด าเนินการ  : ประมาณ 3 ถึง 4 ปี โดยภายหลังจากได้รับงบประมาณ กปภ.  
จะด าเนินการ โดยมีระยะเวลาด าเนินการโดยเฉลี่ย ดังต่อไปนี้ 

- ปรับปรุงทบทวนแบบรายละเอียด ประมาณ 2 ถึง 6 เดือน 
- ประกวดราคา ประมาณ 3 เดือน 
- ด าเนินการก่อสร้าง ประมาณ 2 ปี 6 เดือน ถึง 3 ปี 

3.5 แผนการด าเนินงาน : โครงการเพื่อการพัฒนาของ กปภ. เป็นโครงการที่ด าเนินการปรับปรุงระบบ
ประปาท้ังระบบ ประกอบด้วย ระบบน้ าดิบ ระบบผลิต ระบบจ่ายน้ า และระบบอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ าที่
เพิ่มขึ้น ปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขปัญหาอื่นๆ ไปพร้อมกันโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

โครงการปรับปรุงขยาย ปัญหา แผนการด าเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหา 
1. กปภ. สาขาขอนแก่น-
น้ าพอง จังหวัดขอนแก่น 
(2,227.93 ล้านบาท) 
 
 
 
 
2. กปภ. สาขาพัทยา -
แ ห ล ม ฉ บั ง -ศ รี ร า ช า  
(2 ระยะ) จังหวัดชลบุรี 
(3,393.20 ล้านบาท) 

ปัญหาหลัก : ขาดแคลนน้ าดิบ
ในช่วงฤดูแล้ง 
ปัญหาอื่นๆ : ก าลังผลติเริม่ไม่
เพียงพอ คุณภาพน้ าไมเ่หมาะสม 
ทรายแม่น้ าทับถมเป็นจ านวนมาก 
ระบบจ่ายน้ ามีอายุใช้งานนาน แตก
ช ารุดบ่อย น้ าสญูเสียสูง 
ปัญหาหลัก : ขาดแคลนน้ าดิบ 
ปัญหาอื่นๆ : ก าลังผลติเริม่ไม่
เพียงพอ 

- ก่อสร้างสถานีสูบน้ าดิบบ้านค าบอนและระบบ
ชักน้ าดิบ วางท่อน้ าดิบ 5.50 กม. จากล าน้ า
พอง 
- ก่อสร้างระบบผลิตน้ าที่ สนผ. อุบลรัตน์ 2 
96,000 ลบ.ม./วัน 
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ า วางท่อ
ส่งน้ า 89.00 กม. วางท่อจ่ายน้ า 71.00 กม. 
- ปรับปรุงและก่อสร้างโรงสูบน้ าดิบหนองปลา
ไหล วางท่อน้ าดิบ 2.00 กม. จากอ่างเก็บน้ า
หนองปลาไหล 
- ก่อสร้างระบบผลิตน้ าที่ สนผ. หนองปลาไหล 
96,000 ลบ.ม./วัน 
- ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ่ายน้ า วางท่อส่ง
น้ า 104.20 กม. วางท่อจ่ายน้ า 168.00 กม. 
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3.6 วงเงินลงทุน : กรอบวงเงินลงทุน 5,621.129 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้พันธบัตร ร้อยละ 100 โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

โครงการ ระบบน้ าดิบ 
ระบบ
ผลิต 

ระบบจ่าย
น้ า 

อื่น ๆ 
รวม  

(ล้านบาท) 
1. กปภ. สาขาขอนแก่น-น้ าพอง 247.089 280.92 1,655.33 44.59 2,227.93 
2. กปภ. สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา 67.52 274.32 2,940.28 111.09 3,393.20 

รวม 314.61 555.24 4,595.61 155.68 5,621.13 
คิดเป็น (ร้อยละ) 5.60 9.88 81.76 2.77 100 

3.7 ผลตอบแทนของโครงการ 

โครงการ 

ผลการวิเคราะห์ทางการเงิน (FIRR) ผลวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ (EIRR) กรณีค่าน้ าคงท่ี 

กรณีได้ปรับค่าน้ า (ร้อยละ 
3 ต่อปี โดยปรับทุก 3 ปี) 

NPV (ล้านบาท) B/C NPV (ล้านบาท) B/C NPV (ล้านบาท) B/C 
1. กปภ. สาขาขอนแก่น-
น้ าพอง 

1,587.26 1.16 5,643.10 1.59 3,024.45 1.35 

2. กปภ. สาขาพัทยา-
แหลมฉบัง-ศรีราชา 

2,893.18 1.11 12,783.01 1.49 5,176.93 1.22 

รวม 4,480.44 1.13 18,426.11 1.52 8,201.38 1.26 

3.8 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากการตรวจสอบพบว่า โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาของ กปภ. ไม่เข้าข่ายใน 34 

ประเภทโครงการ ท่ีต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่ กปภ. ได้ท าการตรวจประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้นแล้วพบว่า มีผลกระทบทางกายภาพ ทางการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า
ต่อคุณภาพชีวิตในระยะก่อสร้างโครงการน้อย และไม่มีผลกระทบในระยะด าเนินการ เพื่อให้การด าเนินการของโครงการ
ปรับปรุงขยายระบบประปาส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่น้อยที่สุด กปภ . จึงได้จัดท ามาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (ระยะก่อสร้าง) 
ของ กปภ. ในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน อุทกวิทยาและคุณภาพน้ าผิวดิน สาธารณูปโภค
พื้นฐานการคมนาคม และสาธารณสุขและความปลอดภัย เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการก่อให้เกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระดับที่ยอมรับได้ 
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4. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คกก. สศช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน. 2559 
สรุปได้ดังนี้ 

4.1 เห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่ มท. เสนอ 
4.2 เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเห็นควรให้ กปภ. ด าเนินการเพิ่มเติม

ดังต่อไปนี้ 
(1) ควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริหารจัดการโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งจัดท าแผน  

การตลาดเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ าในพื้นที่เป้าหมายได้ตามการประมาณการผู้ ใช้น้ าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ กปภ.  

(2) จัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รวมทั้งติดตามตรวจสอบ  
การด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(3) จัดท าแผนการใช้น้ าที่ได้รับจัดสรรตามข้อตกลงใน MOU กับกรมชลประทานในช่วงระหว่างการ
ก่อสร้างระบบการผลิตใหม่ให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งประสานกับกรมชลประทานในการขยายระยะเวลาการขอจัดสรรน้ า
เพื่อรองรับระบบการผลิตใหม่ที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 

(4) เร่งประสานการขอใช้ที่ดินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้การด าเนินโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมาย 

(5) พิจารณาจัดหาแหล่งน้ าดิบส ารองส าหรับโครงการปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาขอนแก่น-น้ าพอง 
เพิ่มเติมตามศักยภาพและความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก ก ารท าแก้มลิง และการใช้
ประโยชน์แหล่งน้ าใต้ดิน เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ าดิบ 

4.3 เห็นควรให้ กปภ. ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตให้สามารถรองรับกับคุณภาพน้ าที่เสื่อม
โทรมได้มากขึ้น หรือมีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าดิบก่อนเข้าสู่ระบบ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อกระบวนการผลิต
และคุณภาพน้ าประปา เนื่องจากแม่น้ าหลายสายของประเทศไทยได้ประสบปัญหาคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลง 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพของแหล่งน้ าดิบที่น ามาใช้ในการผลิตน้ าประปาในอนาคต 

4.4 เห็นควรให้ กปภ. ศึกษาแนวทางการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในกิจการประปา โดยก าหนดหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขในการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน  โดยมุ่งเน้นในกิจกรรมที่ภาคเอกชนสามารถด าเนินการได้ภายใต้ต้นทุนที่มี
ประสิทธิภาพมากกว่าปี กปภ. ด าเนินการเอง เพื่อภาครัฐสามารถลงทุนพัฒนาประปาสาขาและการลดน้ าสูญเสียได้อย่าง
รวดเร็วมากข้ึน และสามารถลดข้อจ ากัดการลงทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินกู้จากภาครัฐ รวมทั้งสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

4.5 เห็นควรให้ มท. ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ประสานกับ ทส. (องค์การจัดการน้ าเสีย) เพื่อบูรณาการบริหารจัดการแผนปฏิบัติการรองรับ

ปริมาณน้ าเสียที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านการด าเนินการและบริหารจัดการควบคู่ไปพร้อมกัน เช่น การวางระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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การจัดการตามหลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย (Polluter Pay Principle) และการใช้น้ าให้มีประสิทธิภาพอย่างจริงจัง โดยการ
รณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด การลดปริมาณน้ าเสีย และการน าน้ าเสียที่บ าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ เป็นต้น 

(2) เร่งจัดตั้งองค์การก ากับดูแลการประกอบกิจการประปา (Regulator) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ 
นักลงทุนภาคเอกชนและคุ้มครองผู้บริโภคทั่วไป ทั้งในเรื่องของความทั่วถึง คุณภาพน้ าประปา มาตรฐานการให้บริการ 
และราคาค่าน้ าที่เป็นธรรมกับุกฝ่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการน้ าประปาของประเทศให้มีความคุ้มค่าใน
ระยะยาวต่อไป 

5. กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่ มท. เสนอ โดยขอให้ กปภ. หารือแนวทางการ
ระดมทุนกับส านักบริหารหนี้สาธารณะตามระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เนื่องจากโครงการข้างต้นมีความล่าช้า
จากแผนเดิม กปภ. จึงควรพิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้กรอบวงเงินลงทุนที่ก าหนด 
นอกจากนี้ กปภ. ควรศึกษารูปแบบและแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น แนวทางการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ (Public-Private Partnership: PPP) ต่อไป 

6. ส านักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการตามที่ มท. เสนอ และเนื่องจากเป็นโครงการที่มีศักยภาพ
สูงและมีความคุ้มค่ากับการลงทุน จึงเห็นควรให้ กปภ. ใช้เงินรายได้ช าระคืนการกู้เงินดังกล่าว 

7. ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่ มท. เสนอ ทั้งนี้ ขอให้ 
มท. วางแผนและก ากับดูแลการด าเนินโครงการโดยเคร่งครัดเพื่อให้การลงทุนโครงการเป็นไปตามแผนการกู้เงิน ตลอดจน
มีการด าเนินงานโดยโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ าประปาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม 
รวมทั้งเห็นควรให้ มท. และหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านน้ าอื่นๆ ผลักดันให้มีการจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแล 
(Regulator) ในการพิจารณาการบริหารจัดการน้ าในภาพรวม และมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ าให้เกิด
ความชัดเจน โดยมีการบูรณาการโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนได้รับบริการ
น้ าประปาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 

มติ ครม. : เห็นชอบโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น – น้ าพอง และการประปาส่วนภูมิภาค 
(กปภ.) สาขาพัทยา – แหลมฉบัง – ศรีราชา ตามที่ มท. เสนอ และให้ มท. กปภ. บรรจุโครงการดังกล่าวในแผน 
การบริหารหนี้สาธารณะประจ าปี 2560 ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับความเห็นของ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจาณาด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 2/2560 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
100160 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี  

ในท้องที่ต าบลบางคู้ ต าบลท่าวุ้ง และต าบลโพตลาดแก้ว อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติ  
การผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จเรียบแล้วแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
ในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูและยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก าหนดปิดประกาศ
ปรากฏว่ามีผู้ยื่นค าร้อง 2 ฉบับ และคณะกรรมการผังเมืองมีมติยกค าร้อง 1 เรื่อง และยกค าร้องโดยมีเง่ือนไขให้ลดขนาด
เขตทางจากเดิม 12 เมตร เป็น 9 เมตร 1 เรื่อง เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2559 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมาเพื่อ
ด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าวุ้ง จังหวัดลพบุ รี พ.ศ. ....  

มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและบริ เวณที่ เกี่ยวข้องหรือชนบท  
ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และรักษาคุณภาพ
แวดล้อม ในท้องที่ต าบลบางคู้ ต าบลท่าวุ้ง และต าบลโพตลาดแก้ว อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อภารกิจ
ของ กษ. จึงเห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับ  
การควบคุมการวางผังเมือง ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
มากที่สุด โดยค านึงถึงปริมาณน้ าต้นทุนและปริมาณการใช้น้ าในพ้ืนท่ีด้วย 

 
 

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

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและ
บริเวณที่ เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. 
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 2/2560 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
100160 
 

เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน จ านวน 11 แห่ง 
 

สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ดังนี ้
 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 2. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
 3. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 4. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 5. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
 6. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 7. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อบ้าน (องค์การมหาชน)  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 8. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 9. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาวติ (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 10. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัว 

(องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 11. ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้ 
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอว่า  
1. พ.ร.บ. องค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2559  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ก.พ.ร./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อแก้ ไขเพิ่ ม เติมพระราชกฤษฎีกาจั ดตั้ งองค์การมหาชน 
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มีผลบังคับใช้ในวันท่ี 9 ก.พ. 2559 มีผลบังคับใช้ในวันท่ี 9 ก.พ. 2559 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. องค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม ค าว่า “คณะกรรมการ ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ก าหนดระยะเวลาการแต่งตั้ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และ  
การพ้นจากต าแหน่งของผู้อ านวยการองค์การมหาชน เป็นต้น 

2. มาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ. องค์การมหาชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์การมหาชนทุกแห่งด าเนินการ
เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าว
ต่อคณะรัฐมนตรีภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
ดังกล่าว วันท่ี 6 ส.ค. 2559 ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการแทนและเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

3. ได้ด าเนินการจัดประชุมองค์การมหาชน เมื่อวันที่  29 ก.พ. 2559 เพื่อช้ีแจงแนวทางและขั้นตอน 
การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. องค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ซึ่งองค์การมหาชนได้ด าเนินการแก้ไชพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง และ กพม. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559  
เมื่อวันท่ี 23 มิ.ย. 2559 ได้พิจารณาร่างกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จ านวน 38 ฉบับ แล้ว มีมติ
ด าเนินการดังนี้ 

3.1 มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งให้องค์การมหาชนจ านวน 23 แห่ง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง 
(องค์การมหาชน) ปรับแก้ไขร่างแก้ไขพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามความเห็น กพม. และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

3.2 องค์การมหาชนที่มีการขอแก้ไขวัตถุประสงค์การจัดตั้งหรือมีประเด็นที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการทบทวน
ความจ าเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2558 จ านวน 14 แห่ง  
เห็นควรให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณารายละเอียดก่อนน าเสนอ กพม. พิจารณา
ต่อไป 

4. องค์การมหาชน จ านวน 14 แห่ง ตาม 3.2 คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนได้พิจารณา 
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนรวม 2 ครั้ง ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559 และวันที่ 19 ส.ค. 2559  
มีมติเห็นชอบ ให้น าร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จ านวน 8 ฉบับ ได้แก่ 

1) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
2) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
3) ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
4) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
5) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
6) ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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7) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ 
8) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เสนอ กพม. เพื่อพิจารณาเสนอ ครม. ต่อไป 

ส่วนร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จ านวน 6 ฉบับ ได้แก ่
1) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 
2) องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
3) ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
4) ศูนย์คุณธรรม 
5) สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
6) ส านักงาสนพัฒนาพิงคนคร ให้น าไปพิจารณาพร้อมกับการประเมินการทบทวนความจ าเป็นในการมีอยู่

ขององค์การมหาชนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 
5. องค์การมหาชนจ านวน 12 แห่งที่ไม่สามารถเสนอ ครม. พิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดั้นภายในวันที่ 6 
ส.ค. 2559 นั้นจึงได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้ส านักงาน ก.พ.ร ด าเนินการแทน โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  
เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559 อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ตามที่ ยธ. และ 
ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป ดังนั้น องค์การมหาชนจึงไม่ได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เพื่อแก้ไขให้สอดคล้อง  
กับ พ.ร.บ. องค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการน าเสนอ ครม. ได้ คงเหลือเพียง
องค์การมหาชน จ านวน 11 แห่ง ที่สามารถส่งร่างพระราชกฤษฎีกา ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการแทน จึงได้เสนอร่าง
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จ านวน 11 ฉบับ ดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ขององค์การ

มหาชน จ านวน 11 แห่ง เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามมาตร 21 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2559 ที่ก าหนด “ให้องค์การมหาชนทุกแห่งเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การมหาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ไปยังคณะรัฐมนตรีภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหากไม่สามารด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวก็ให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการด าเนินการแทน” ประกอบกับส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการแก้ไขร่างพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวให้ถูกต้องตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ในคราวประชุม  
ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 23 มิ.ย. 2559 ด้วยแล้ว 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีการวม 10 ฉบับตามทีส่ านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ประกอบด้วย 
1) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
2) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
3) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
4) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
5) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
6) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
7) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
8) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
9) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว 

(องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
10) ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 

ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
2. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดด าเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว 

แล้วน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และให้รับข้อสังเกตของ สปน. ไปพิจารณาด าเนินารต่อไปด้วย 
 


