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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2560 วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
241060 
 
เรื่อง : ขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขต

ปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. ขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  

ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในที่รกร้างว่างเปล่า โดยมีการ
กันพ้ืนท่ีออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกไม้เรือ ในท้องที่ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จ านวน 6 แปลง 
รวมเนื้อที่ประมาณ 3,524 ไร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน เพื่อให้ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สามารถ
เข้าไปด าเนินการจัดที่ดินและพัฒนาศักยภาพของที่ดินได้ อันจะท าให้เกษตรกรได้รับสิทธิและประโยชน์จากที่ดินดังกล่าว
ได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2559 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวตามข้อ 1. ตามที่ กษ. เสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ โดยให้ กษ . รับความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

3. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างพระราชกฤาฎีกาตามข้อ 2. ไปเพื่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีต่อไปแล้ว 

4. กษ. เสนอว่า สคก. ได้ประชุมเพื่อตรวจร่างพระราชกฤาฎีกาดังกล่าว แต่ ส.ป.ก. ยังไม่สามารถด าเนินการใดๆ 
ต่อไปได้ เนื่องจากกรมป่าไม้ได้มีหนังสือยืนยันว่า พื้นที่ท่ีจะน ามาด าเนินการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเป็น “แนวเขตที่จะกัน
ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกไม้เรือ” สถานะของที่ดินยังเป็นป่าสงวนแห่งชาติและเป็นป่าไม้ถาวรที่กรมป่าไม้มิได้ 
ส่งมอบให้ ส.ป.ก. จึงสมควรชะลอการก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินจนกว่าจะด าเนินการโครงการ One Map แล้วเสร็จ 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5. ส.ป.ก. ได้ประสานไปยังจังหวัดนราธิวาสเพื่อพิจารณามอบหมายให้ส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส
น าเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาสพิจารณาทบทวนและพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร  
ในพื้นที่ ซึ่งมติในการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 
มอบหมายให้กรมป่าไม้ (ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
ให้กับราษฎรในพื้นที่ที่จะกันออกจากป่าสงวนแห่งชาติ) ป่าโคกไม้เรือ โดยกรมป่าไม้จะด าเนินการจัดที่ดินให้กับราษฎร
ตามแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 

6. ส.ป.ก. ได้แจ้งให้ สคก. เพื่อขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวทราบแล้ว จึงได้เสนอเรื่องขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติให้ถอนร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลไพรวัน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามที่ กษ. เสนอ 
และแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2560 วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
241060 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี  

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี พ .ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ในการก่อสร้างสถานีสูบน้ าพร้อมระบบส่งน้ าตามโครงการระบบ
ส่งน้ าสถานีสูบน้ าบุ่งมะแลงใต้ จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. เสนอว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้ร้องขอให้กรมชลประทานก่อสร้างประตูระบายน้ าบริเวณปากล าน้ าสาขา

ของแม่น้ ามูล จ านวน 16 แห่ง เพื่อการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่แม่น้ ามูลตอนล่าง เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่
อยู่ทางริมฝั่งแม่น้ ามูล มีลักษณะเป็นที่ราบสูงมีปริมาณฝนตกน้อยและฝนทิ้งช่วง ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรของ
เกษตรกรได้รับความเสียหาย ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้งเป็นประจ าทุกปี 

2. กรมชลประทานได้ด าเนินการศึกษาเบื้องต้นและจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ชลประทานบริเวณแม่น้ ามูล
ตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีแผนงานก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าและระบบชลประทานขนาดกลางตามแม่น้ ามูล 
ซึ่งได้บรรจุโครงการระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าบุ่งมะแลงใต้ จังหวัดอุบลราชธานี รวมอยู่ด้วย และได้รับอนุมัติเปิดโครงการ
เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2557 

3. โครงการระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าบุ่งมะแลงใต้ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ า โดยใช้พลังงานสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 221,907,800 บาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560) มีลักษณะของโครงการประกอบด้วย 

(1) อาคารสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องสูบน้ า จ านวน 3 เครื่อง 
(2) สถานีผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ขนาด 200 กิโลวัตต์ 
(3) คลองชักน้ าความยาว 1,000 เมตร 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ในการก่อสร้างสถานีสูบน้ า
พร้อมระบบส่งน้ าตามโครงการระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าบุ่งมะแลงใต้ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(4) บ่อพักน้ า จ านวน 2 แห่ง 
(5) ระบบส่งน้ าแบบท่อส่งน้ าด้วยแรงดัน จ านวน 10 สาย ความยาวรวม 16.083 กิโลเมตร 

ในการก่อสร้างโครงการนี้มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ จ านวน 218 แปลง ได้ด าเนินการตกลงเจรจาปรองดองซื้อขายกับ
เจ้าของที่ดินแล้ว ปรากฏว่ามีราษฎรที่ถูกเขตโครงการ จ านวน 8 ราย ที่ดิน 22 แปลง ไม่ยอมรับราคาค่าทดแทน
ทรัพย์สินและไม่ยอมให้เข้าใช้พื้นที่เพ่ือการก่อสร้าง 

4. ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปในที่ดินของเจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อท าการส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง  
เวนคืนท่ีแน่นอนตามแผนงานก่อสร้างที่ก าหนดไว้ จึงเห็นควรให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่
จะเวนคืนในท้องที่ต าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

5. การด าเนินการตามโครงการนี้ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นที่โครงการแล้ว พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่มีความเข้าใจและเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการ  
เพราะเห็นว่ามีประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนท่ี จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืน ในท้องทีต่ าบลท่าช้าง อ าเภอสว่างวีระวงศ์ 
จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2560 วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
241060 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 3 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาหลักการ ดังนี้ 

1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองแยก 1 ขวา ของคลองแยก 8 ขวา ของคลองซอย 5 ซ้าย 
ของคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าหนองส าโรง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยสามพาด เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 3 ฉบับ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมารน้ า และเพื่อให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่มิใช่

การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ท าให้ปริมาณน้ าในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ า  
จากทางน้ าชลประทานอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งท าให้ทราบถึงปริมาณของน้ าที่ขาดหายไป 
จากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการอนุญาตใช้น้ าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่มี
ขึ้นในอนาคต สมควรก าหนดทางน้ าชลประทานเป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน ซึ่งได้มีประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ดังน้ี 

1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 11/2556) ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2556 

2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศกัราช 2485 (ฉบับท่ี 1/2560) ลงวันท่ี 31 มกราคม 2560 
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานโดยออกเป็นกฎกระทรวง ตามความในมาตรา 8 (1)  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และเพื่อให้ 
การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2518 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 3 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ 

2. ร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
2.1 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองแยก 1 ขวา ของคลองแยก 8 ขวา ของคลองซอย 5 ซ้าย 

ของคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
- ให้ทางน้ าชลประทานคลองแยก 1 ขวา ของ คลองแยก 8 ขวา ของคลองซอย 5 ซ้าย ของคลองส่งน้ า

สายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ต าบลล าพยา อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ถึงกิโลเมตรที่ 
4.120 ในท้องที่ต าบลโพนงมะเดื่อ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน 

2.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าหนองส าโรง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

- ให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าหนองส าโรง จากศูนย์กลางเขื่อนดินอ่างเก็บน้ าหนองส าโรง ในท้องที่
ต าบลหมูม่น และต าบลบ้านเลื่อม อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน 

2.3 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยสามพาด เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลปราน พ.ศ. .... 

- ให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยสามพาด จากศูนย์กลางเขื่อนดินอ่างเก็บน้ าห้วยสามพาด ในท้องที่
ต าบลทับกุง อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และในท้องที่ต าบลบ้านตาด อ าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน รวม 3 ฉบับ ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2560 วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
241060 
 
เรื่อง : การขอรับจัดสรรทุนประเดิมส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
สารัตถะ : ดศ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนประเดิมให้แก่ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ส านักงานฯ) 
ในกรอบวงเงินงบประมาณ 3,764,299,550 บาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
๑. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔ ก าหนดให้มีส านักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 
พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการน าไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง
ของประเทศ โดยความตามมาตรา ๔๔ ก าหนดว่าส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาจมีรายได้จากทุนประเดิมที่รัฐบาล
จัดสรรเพื่อน ามาใช้จ่ายตามอ านาจหน้าท่ีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งส านักงาน และมาตรา ๖๐ ก าหนดในวาระ
เริ่มแรกให้ ครม. จัดสรรทุนประเดิมให้แก่ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลตามความจ าเป็น 

๒. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มีการก าหนดแผนงาน/โครงการที่ส าคัญ ที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน
ประเทศไทยให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมดิจิทัล  
และผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม 

๓. สาระส าคัญของแผนงานส าคัญเพื่อขอรับการจัดสรรทุนประเดิมให้แก่ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  
ในวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๓,๗๖๔.๒๙ ล้านบาท ระยะเวลา ๓ ปี (ยังไม่มี การระบุปี พ.ศ. ระบุเพียงปีที่ 1 จนถึงปีที่ 3) 
ประกอบด้วย ๗ แผนงาน ดังนี้ (๑) งบส าหรับเปลี่ยนผ่านส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (๒) การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (๓) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Smart EEC) (๔) การส่งเสริมการตลาดและการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล(๕) การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมดิจิทัลและนวัตกรรมดิจิทัล (๖) การเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมก าลังคนดิจิทัล และ  
(๗) การส่งเสริมอุตสาหกรรม และนวัตกรรมดิจิทัลในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ดศ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 
และนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการน าไปใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง 
ของประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องและความเห็นเพิ่มเติมว่า 
๑) การขอรับจัดสรรทุนประเดิมดังกล่าว โดยเฉพาะแผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และนโยบาย 
Smart Agricultural Curve ของ กษ. ที่มุ่งเน้นสร้างฟาร์มอัจฉริยะในพื้นที่แปลงใหญ่ตามนโยบายเกษตร 4.0  
และการสร้าง Young Smart Farmer อย่างไรก็ดี ในแผนงานที่ ๓ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Smart EEC) และแผนงานท่ี ๗ การส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ EEC เห็นสมควรเพิ่มเติม กษ. เป็นหน่วยงานพันธมิตรด้วย เพื่อเป็นการพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน ให้มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ SMEs 

๒) ตามแผนพัฒนาพ้ืนท่ี EEC ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ก าหนดกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องการขับเคลื่อนและผลักดัน
ให้เกิดการเช่ือมโยงกันใน 10 กลุ่มสินค้า โดยมีกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป รวมอยู่ด้วยนั้น กษ. จึงเห็นควรมีการจัดล าดับ
ความส าคัญแผนงาน/โครงการย่อยภายใต้แผนงานทั้ง 7 แผน ให้มีความชัดเจน โดยขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ให้ความส าคัญกับกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปตามนโยบายรัฐบาลต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการของแผนงาน/โครงการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส าหรับทุนประเดิมในวาระ
เริ่มแรกที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ ส าหรับ
งบประมาณในปีต่อๆ ไป ให้ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเสนอ
ส านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการต่อไป ท้ังนี้ ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน และกระทรวง
อุตสาหกรรม รวมทั้งข้อสังเกตของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปพิจารณาประกอบการ
ด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2560 วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
241060 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ  
จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมในท้องที่ต าบลทับช้าง และต าบลประกอบ 

อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดู
และยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน ปรากฏว่ามีค าร้อง จ านวน 1 เรื่อง โดยเป็นค าร้องด้านข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2559 มีมติให้ยกค าร้องดังกล่าว ทั้งนี้ กรมโยธาธิการ
และผังเมืองได้ด าเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  
มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง  

ในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ของการวางผังเมือง แต่เนื่องจากท้องที่ท่ีจะด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองดังกล่าวได้มีการก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน
ครอบคุลมทั้งอ าเภอ จึงเห็นสมควรให้กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตรวจสอบแนวเขตพื้นท่ีด าเนินการอีกครั้ง หากปรากฏว่ามีพื้นท่ีเขตด าเนินการปฏิรูปที่ดินขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก าหนดแนวเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมทั้งสัญลักษณ์สี เพื่อแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ไว้ในผังแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

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

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมือง  
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิรูปท่ีดินและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายผังเมือง 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านประกอบ จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวง
อุตสาหกรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2560 วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
241060 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งท่ี 15 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi - Sectoral Technical and 
Economic Cooperation – BIMSTEC) ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล 
และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามตารางติดตามผลต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ 15  

เพื่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อโปรดทราบผลการประชุมฯ และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการต่อไป 

2. การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่  15 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖๐  
ณ กรุงกาฐมาณฑุ เนปาล โดยมีการรับรองรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 18 และถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรี
กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งท่ี 15 (Joint Statement of the Fifteen BIMSTEC Ministerial Meeting) 

3. ผลการประชุมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งท่ี 15 มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 

3.1 นายวีรศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถึงความร่วมมือด้านการประมง 
(ไทยเป็นประเทศน าในสาขาดังกล่าว) โดยแจ้งว่าไทยจะจัดการอบรม เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดในช่วงเดือน
พฤศจิกายนปีนี้ รวมทั้งจัดการประชุมวิชาการ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้แก่สาธารณชน การยืนยันพันธกรณีต่อเขต
การค้าเสรี BIMSTEC ของไทย 

3.2 ที่ประชุมฯ ได้รับรองเอกสารถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ 15 
ซึ่งมีสาระที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร ดังนี้ 

 

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

เพื่ อ เป็นการส่ ง เสริมความ เ ช่ือมโยง  การค้ าการลงทุน  
การท่องเที่ยว การปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน การเกษตร พลังงาน 
ความมั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างประเทศกลุ่มสมาชิก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3.2.1 ด้านเกษตรกรรม 
1) การด าเนินการร่วมกันในโครงการร่วม (Common Projects) เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตร 
2) การส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมของพืช และการส ารวจความเป็นไปได้ที่

จะสรุปความตกลงของการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมของพืชและการถ่ายโอน โดยได้ค านึงถึงความพร้อมและกระบวนการ
ภายในของแต่ละรัฐสมาชิก 

3) การจัดการประชุมรัฐมนตรีด้านการเกษตร BIMSTEC ครั้งท่ี 1 
3.2.2 ด้านประมง 

1) การจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2) การจัดประชุมสัมมนาระหว่างประเทศ ภายใต้หัวข้อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดและการส่งเสริม

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก ส าหรับเจ้าหน้าที่ประมง/นักชีววิทยาจากสมาชิก BIMSTEC และ IORA ที่ไทย 
3.2.3 เศรษฐกิจสีฟ้า 

1) การจัดตั้งคณะท างานเศรษฐกิจสีฟ้า 
2) การประชุมนานาชาติด้านเศรษฐกิจสีฟ้า ในปี ค.ศ.2017 ที่ บังกลาเทศ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องในภาพรวมต่อผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ 15  

ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเชื่อมโยง การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน การเกษตร พลังงาน 
ความมั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างประเทศกลุ่มสมาชิก โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการประมง ซึ่งประเทศไทย
เป็นประเทศน าในสาขาดังกล่าว โดยไทยจะจัดการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ระหว่างวันที่  
19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ประมงของประเทศสมาชิก 
BIMSTEC และ IORA ในด้านความรู้ เทคนิค และทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดในพื้นที่ขนาดเล็กและหัวข้ อที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ด าเนินการตามผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC 
ครั้งท่ี 15 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ BIMSTEC ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  
ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามตารางติดตามผลการหารือต่อไป 
ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2560 วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
241060 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 
ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช ในท้องที่

ต าบลปากพูน ต าบลท่าซัก ต าบลนาเคียน ต าบลท่าวัง ต าบลปากนคร ต าบลโพธิ์เสด็จ ต าบลคลัง ต าบลในเมือง  
ต าบลมะม่วงสองต้น ต าบลท่าเรือ อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และต าบลนาสาร ต าบลช้างซ้าย  อ าเภอพระพรหม 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามขั้นตอนท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มี
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูและยื่นค าร้อง
เป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก าหนดปิดประกาศปรากฏว่า มีผู้ยื่นค าร้องรวม 18 ฉบับ 18 ราย 8 เรื่อง โดยเป็นค าร้อง 
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินจ านวน 7 เรื่อง ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อก าหนด จ านวน 1 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการ 
ผังเมืองมีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องของผู้มีส่วนได้เสีย 
ให้ตามค าร้องบางส่วนจ านวน 1 เรื่อง ยกค าเรื่องภายใต้เ ง่ือนไขจ านวน 2 เรื่อง และยกค าร้อง 5 เรื่อง และ
คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ มท. ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วด าเนินการต่อไปได้ ซึ่ง มท. โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการตามขั้นตอน 
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ครบถ้วนทุกประการแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  
มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่ อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง 

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

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมือง 
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว 
และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด โดยควรค านึงถึงปริมาณน้ าต้นทุนและปริมาณการใช้น้ า รวมทั้งการควบคุม
การก่อสร้างต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้ าในพื้นที่ด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และ
ให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมไปประกอบ 
การพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 


