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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 20/2561 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150561 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
1. อนุมัติหลักการ 

1.1 ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และ
การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... 

1.2 ร่างกฎกระทรวงการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... 
1.3 ร่างกฎกระทรวงการขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... 

รวม 3 ฉบับ ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
รวมทั้งการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต และก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และมาตรฐานการขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 

2. รับทราบรายงานเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ไม่ทันเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. เสนอว่า พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มาตรา 14 (3) (5) 

(6) และ (7) บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการก ากับดูแล  
การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับท่ีตั้ง เนื้อท่ี แผนผัง และการก่อสร้าง  
โรงฆ่าสัตว์ซึ่งต้องมีโรงพักสัตว์ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และมาตรฐานเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์หรือการช าแหละ 
และตัดแต่งเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย
ภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ เพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ การจัดให้มีการรวบรวมหรือก าจัดขยะมูลฝอย  
และสิ่งปฏิกูล การระบายน้ าทิ้ง การระบายอากาศ รวมถึงการจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและป้องกัน  
การระบาดของโรคติดต่อ หรือ โรคระบาดจากสัตว์ และสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์  
และก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และมาตรฐานการขนส่งสัตว์ไปยังโรงฆ่าสัตว์ และการขนส่งเนื้อสัตว์  
จากโรงฆ่าสัตว์ไปยังสถานท่ีช าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์หรือจ าหน่ายเนื้อสัตว์ นอกจากน้ี มาตรา 15 วรรคสอง มาตรา 23 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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วรรคสอง และมาตรา 24 วรรคสอง และมาตรา 26 วรรคสอง บัญญัติให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข  
ในการขออนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น กษ. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 3 ฉบับ 

2. โดยที่มาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559  
บัญญัติให้การออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันท่ี
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 แต่ กษ. ไม่สามารถด าเนินการออกกฎกระทรวง 
รวม 3 ฉบับ ภายใน 1 ปี ตามบทบัญญัติมาตรา 69 วรรคสอง ได้ เนื่องจากมีเหตุความจ าเป็น ดังนี้ 

2.1 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1  กรมปศุสัตว์ได้เสนอ กษ. เมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2560 แต่เนื่องจากมี  
พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ กษ. จึงได้ยืนยันการเสนอเรื่องดังกล่าวโดยเสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี
ที่ก ากับดูแล กษ. อีกครั้งหนึ่งก่อนเสนอ ครม. ต่อไป ท้ังนี้ เพื่อให้การเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

2.2 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2 และข้อ 3 เป็นการด าเนินการตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาให้ค าแนะน าของคณะกรรมการก ากับดูแล  
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประกอบกับกระบวนการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว ต้องด าเนิน  
การตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กษ. ประกาศก าหนด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 1 ปี  
เมื่อ กษ. ได้ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ ครบองค์ประกอบแล้วจึงได้เร่งด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาให้ค าแนะน าและเสนอร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับได้ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
รวม 3 ฉบับ ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของ มท. ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ พณ. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
3. รับทราบรายงานเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ในเรื่องนี้ไม่ทันเวลา  

ที่กฎหมายก าหนด ตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 20/2561 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150561 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 รวม 3 ฉบับ 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
1 อนุมัติหลักการ 

1.1 ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... 
1.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ วันและเวลาเปิดและปิดโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ พ.ศ. .... 
1.3 ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับ

แต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ พ.ศ. .... 
รวม 3 ฉบับ ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดประเภทของโรงฆ่าสัตว์ ก าหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ วันและเวลาเปิดและปิด
โรงพักสัตว์ รวมทั้งการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงาน
ตรวจโรคสัตว์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 

2 รับทราบรายงานเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ไม่ทันเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. เสนอว่า พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 มาตรา 14 (2) (4) 

และ (9) บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยค าแนะน าของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทของโรงฆ่าสัตว์ ก าหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ วันและเวลาเปิดและ
ปิดโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียนและคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแล  
การประกอบกิจการฆ่าสัตว์และส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ได้ นอกจากน้ี มาตรา 30 
วรรคสอง บัญญัติให้แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์จากบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือบุคคลซึ่งผ่านการศึกษา
อบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทยสภาให้การรับรอง  
และบุคคลทั้งสองประเภทดังกล่าวต้องได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์ ดังนั้น กษ.จึงได้ด าเนินการยก  
ร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์  
เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  
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2. โดยที่มาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 
บัญญัติให้การออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันท่ี
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 แต่ กษ. ไม่สามารถด าเนินการออกกฎกระทรวง 
รวม 3 ฉบับ ภายใน 1 ปี ได้ เนื่องจากร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 14  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 ซึ่งรัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวง  
ได้โดยต้องผ่านการพิจารณาให้ค าแนะน าของคณะกรรมการก ากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ด้วย ประกอบกับ
กระบวนการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กษ. 
ประกาศก าหนด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการออกกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 1 ปี ต่อมาเมื่อ กษ.  
ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ ครบองค์ประกอบแล้ว จึงได้เร่งด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการฯ 
เพื่อพิจารณาให้ค าแนะน าและเสนอร่างกฎกระทรวงทั้ง 3 ฉบับได้ 

มติ ครม. : 1 อนุมัติหลักการ 
1.1 ร่างกฎกระทรวงก าหนดประเภทของโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... 
1.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ วันและเวลาเปิดและปิดโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ พ.ศ. .... 
1.3 ร่างกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียน การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับ

แต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ พ.ศ. .... 
รวม 3 ฉบับ ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ พณ. และ มท. ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2 รับทราบรายงานเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ในเรื่องนี้ไม่ทันเวลา  
ที่กฎหมายก าหนด ตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 20/2561 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150561 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ท่ีออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง

ก าหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
1. อนุมัติหลักการ 

1.1 ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... 
1.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... 

รวม 2 ฉบับ ซึ่งมีสาร ะส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อสัตว์  
ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับและเรียกคืนเนื้อสัตว์ และก าหนดชนิดของสัตว์ได้แก่  
ไก่งวงและนกกระทาให้เป็นสัตว์ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลตามมาตรการตรวจสอบควบคุมเพื่อป้องกันมิให้มีโรคระบาด  
ที่เกิดกับสัตว์ติดต่อมาสู่คนและตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 

2. รับทราบรายงานเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ไม่ทันเวลาตามที่กฎหมายก าหนด 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... 

1.1 ก าหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ 
- ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดเก็บและสามารถใช้สืบค้นได้อย่างน้อย 6 เดือน เช่น 

แบบแจ้งการฆ่าสัตว์ หนังสือรับรองแหล่งที่มา 
- ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์จัดเก็บเอกสาร เช่น แบบแจ้งการฆ่าสัตว์  

แบบรายงานตรวจสัตว์ก่อนฆ่าและหลังการฆ่าสัตว์ 
- ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้งและตอบรับการแจ้งฆ่าจัดเก็บเอกสาร เช่น แบบแจ้งการฆ่าสัตว์ 

หนังสือรับรองแหล่งที่มา 
- ก าหนดให้พนักงานตรวจโรคสัตว์จัดเก็บเอกสาร เช่น แบบรายงานการตรวจสัตว์ก่อนฆ่าและการตรวจ

เนื้อสัตว์หลังฆ่า 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับและเรียกคืนเนื้อสัตว์ 
และก าหนดชนิดของสัตว์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2 ก าหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลของเนื้อสัตว์ท่ีออกจากสู่โรงฆ่าสัตว์ 
- ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บหนังสือแจ้งผลการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
- ก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์จัดเก็บเอกสาร เช่น ใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

แบบรายงานการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
- ก าหนดให้พนักงานตรวจโรคสัตว์จัดเก็บเอกสาร เช่น ใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ใบรับรองให้จ าหน่าย

เนื้อสัตว์ท่ีตายโดยมิได้ถูกฆ่า ใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ แบบรายงานการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... 

2.1 ก าหนดให้ไก่งวง และนกกระทา เป็นสัตว์ตามาตรา 4 แห่ง  พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์  
เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์และการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ 
1.1 ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... 
1.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. ....  

รวม 2 ฉบับ ตามที่  กษ. เสนอ และให้ส่ง  สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ  มท. และ ทส. ไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให ้กษ. รับความเห็นของ พณ. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
3. รับทราบรายงานเหตุผลความจ าเป็นในการด าเนินการร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ในเรื่องนี้ไม่ทันเวลา 

ที่กฎหมายก าหนด ตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 20/2561 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150561 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 

พ.ศ. .... 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่  
จะเวนคืน เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าพร้อมอาคารประกอบตามโครงการอ่างเก็บน้ า
คลองขลุง จังหวัดจันทบุรี 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. เสนอว่า ตามที่ ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2548 เห็นชอบยุทธศาสตร์การปรับปรุงโครงการสร้าง

ผลผลิตพืชสวนและผลไม้ภาคตะวันออก ตลอดจนการบริหารจัดการน้ าและแก้ไขวิกฤติน้ าภาคตะวันออก โดยเห็นชอบ
หลักการลงทุนโครงการเร่งด่วน โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ า จ านวน 13 โครงการ ซึ่งโครงการอ่างเก็บน้ า
คลองขลุง เป็นหนึ่งในโครงการเร่งด่วนดังกล่าว และ กษ. ได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2549  
และได้ชะลอการก่อสร้างไว้ เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เนื่องจากมีที่ดินบางส่วนจะต้องเวนคืน และบางส่วนเป็นพ้ืนท่ี
อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว อย่างไรก็ตาม ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติให้เพิกถอน
อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้วบางส่วน เพื่อก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ าคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในหลักการให้เพิกถอนอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้วแล้ว 

2. ชป. ได้บรรจุโครงการอ่างเก็บน้ าคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี ไว้ในแผนการก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มีแผนงานในการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ลักษณะโครงการเป็นอ่างเก็บน้ าพร้อมอาคาร
ประกอบ ความจุที่ระดับน้ าเก็บกัก 4.24 ล้านลูกบาศก์เมตร ความกว้างสันท านบดิน 8 เมตร ความยาวสันท านบดิน 
565 เมตร ความสูงท านบดิน 24.50 เมตร โดยมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตก่อสร้างจ านวนประมาณ 94 แปลง  
เนื้อท่ีประมาณ 256 ไร่ และได้ด าเนินการเจรจาปรองดองตกลงซื้อขายกับเจ้าของที่ดินแล้ว จ านวน 60 แปลง  
เนื้อท่ีประมาณ 158 ไร่ มีเจ้าของที่ดิน จ านวน 34 แปลง เนื้อท่ีประมาณ 98 ไร่ ไม่ยอมรับราคาที่คณะกรรมการจัดซื้อ
และก าหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานก าหนด ส่งผลให้การได้มาซึ่งท่ีดินที่มีเอกสารสิทธิดังกล่าว  
เพื่อการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองขลุง ไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้ ได้รับฟังความคิดเห็นของ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า
พร้อมอาคารประกอบตามโครงการอ่างเก็บน้ าคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการแล้วพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ีมีความเข้าใจและเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการนี้ 
เพราะเห็นว่า มีประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนท่ี จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการตามขั้นตอนท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินเพื่อจะเวนคืน  
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าท าการส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่
จะต้องเวนคืนท่ีแน่นอน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลเกวียนหัก อ าเภอขลุง 
จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 20/2561 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150561 
 
เรื่อง : ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือส าหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่างกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือส าหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-
ล้านช้าง ระหว่าง ทส. กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง ทส. กับสถาบัน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าในร่างบันทึกความเข้าใจ
ทั้งสองฉบับดังกล่าว ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ ทส. สามารถด าเนินการ
ได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามใน 
ร่างบันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง  (Mekong-Lancang Cooperation : MLC) ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี 2559  

ที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายกรัฐมนตรีของไทยและจีนเป็นประธานร่วม และ
ประเทศลุ่มน้ าโขงอีก 4 ประเทศ (เมียนมา เวียดนาม สปป.ลาว และกัมพูชา) เป็นสมาชิก มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ าด้านการพัฒนาระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
และระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงกับภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับประชาคมอาเซียนในภาพรวม
และภายหลังที่ประเทศจีนได้ประกาศหลักเกณฑ์การขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง กรมทรัพยากรน้ า  
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบสาขาความร่วมมือทรัพยากรน้ าภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง   
ได้เสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนดังกล่าว จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการกลไกความ
ร่วมมือข้ามพรมแดนเพ่ือการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ า   
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) หารือการจัดตั้งกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ า (2) ส่งเสริมความตระหนักรู้

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกต.สป.กษ./สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจีนให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้กองทุนพิเศษ  
แม่โขง-ล้านช้าง อย่างสูงสุด และเพื่อด าเนินความร่วมมือในการสนับสนุน
การบริหารจัดการลุ่มน้ าโขง-ล้านช้าง การพัฒนาศักยภาพองค์กร  
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (3) เสริมสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ า 
2. ต่อมา กต. ได้แจ้ง ทส. ว่า รัฐบาลจีนได้อนุมัติข้อเสนอโครงการของกรมทรัพยากรน้ าและประสงค์ให้หน่วยงาน

ฝ่ายไทยท่ีเสนอโครงการฯ เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือส าหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษ
แม่โขง-ล้านช้าง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทย เพ่ือที่ฝ่ายจีนจะได้ส่งมอบเงินทุนส าหรับด าเนิน
โครงการดังกล่าว จ านวน 389 ,500 ดอลลาร์สหรัฐ ให้แก่ กรมทรัพยากรน้ า  ท้ังนี้ ทส. ได้ ก าหนดให้สถาบันความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง  (Mekong Institute) ซึ่งเป็นองค์การระหว่างรัฐบาลของ 6 ประเทศ ได้แก่ 
ไทย กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม เป็นหน่วยงานด าเนินโครงการข้างต้น  เนื่องจากมีความเช่ียวชาญ  
ในการด าเนินโครงการกับกลุ่มประเทศในลุ่มน้ าโขง-ล้านช้าง และมีความพร้อมด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ
งบประมาณโครงการ โดยกรมทรัพยากรน้ าจะเข้าร่วมด าเนินโครงการฯ และก ากับดูแลการด าเนินงานของสถาบันความ
ร่วมมือฯ ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ระยะเวลาด าเนินโครงการ เดือนพฤษภาคม 
2561 – เดือนเมษายน 2562) 

3. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือส าหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่าง 
ทส. กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทย มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

3.1 วัตถุประสงค์ : ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่าย
จีนให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง อย่างสูงสุด 

3.2 หลักการเบื้องต้น : มุ่งบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดสันติภาพและความมั่งคั่งต่อสมาชิกกรอบความ
ร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง โดยเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของทั้งจีนและไทย และร่วมกันติดตามประเมินโครงการและ
การใช้กองทุน 

3.3 การยืนยันงบประมาณและโครงการ : โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 1 โครงการ คือ 
กลไกความร่วมมือข้ามพรมแดนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ า 
งบประมาณ 389 ,500 ดอลลาร์สหรัฐ โดย ทส. ได้มอบหมายให้สถาบันความร่วมมือฯ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง
เป็นผู้ด าเนินโครงการ 

3.4 การจัดสรรงบประมาณและการบริหารงบประมาณ : จีนจะส่งมอบงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ
ภายใน 20 วัน หลังจากการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ และฝ่ายไทยโดย ทส. ต้องแจ้งฝ่ายจีนอย่างเป็นทางการ
ภายใน 30 วัน หลังการได้รับงบประมาณ รวมทั้งก าหนดความรับผิดชอบของสถาบันความร่วมมือฯ เพื่อให้ด าเนินการ
ตามแผนงานงบประมาณและระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ 

3.5 การควบคุมดูแลและประเมินผลโครงการ : ทส. จะก าหนดแนวทางในการควบคุมดูแลการด าเนินโครงการของ
สถาบันความร่วมมือฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการด าเนินโครงการอย่างสม่ าเสมอ และอาจมี  
การตรวจสอบการด าเนินโครงการ่วมกันกับฝ่ายจีน ท้ังนี้ ทส. จะต้องให้สถาบันความร่วมมือฯ จัดท ารายงานผล  
การด าเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้น รวมทั้งด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน และคืนงบประมาณส่วนท่ีเหลือ
ให้แก่ฝ่ายจีนภายใน 3 เดือน หลังจบโครงการ 
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3.6 ผลผูกพัน : ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายของทั้งสองฝ่ายและไม่มีถ้อยค า
และบริบทท่ีมุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ 

4. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง ทส. กับสถาบันความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง   
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

4.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อด าเนินความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการลุ่มน้ าโขง-ล้านช้าง การพัฒนา
ศักยภาพองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

4.2 ขอบเขตความร่วมมือ : ด าเนินโครงการที่ได้รับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ภายใต้กรอบความร่วมมือ
แม่โขง-ล้านช้าง รวมทั้งจัดฝึกอบรมร่วม การสัมมนา การประชุมโครงการ วิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนบุคลากรที่เป็น
วิทยากรและผู้ช่วยวิจัย การพัฒนาและแบ่งปันเครือข่ายข้อมูล 

4.3 ระยะเวลาของความร่วมมือ : มีระยะเวลา 5 ปี จากวันท่ีมีผลบังคับใช้ (วันท่ีลงนาม) และจะขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช้โดยอัตโนมัติในทุก ๆ 5 ปี เว้นแต่จะมีการยกเลิกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้า 6 เดือน ไปยังอีกฝ่าย การบอกเลิกข้อตกลงฯ จะไม่มีผลต่อข้อผูกพันทางกฎหมายหรือสัญญาใด ๆ ที่ภาคีฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งได้สร้างขึ้นหรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามร่างบันทึกความเข้าใจนี้ 

4.4 การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจ  
(1) หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ต้องมีการแจ้ง

ล่วงหน้า เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้หารือและเห็นพ้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขแล้ว จะมีการลงนามบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายที่มีผลนับจากวันลงนาม 

(2) ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางกฎหมายหรือข้อผูกพันทาง
กฎหมายระหว่าง ทส. และสถาบันความร่วมมือฯ หรือเพื่อก าหนดภาระหน้าที่อย่างเป็นทางการแก่ท้ังสองฝ่าย 

5. ทส. โดยกรมทรัพยากรน้ า ได้จัดการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแต่งตั้งคณะท างานด้าน
วิชาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือสนับสนุนกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง การด าเนินงานด้านวิชาการ 
แผนงาน แผนการเงินโครงการ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ตามบทบาทหน้าท่ีของคณะท างานร่วมสาขา
ทรัพยากรน้ า ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ทั้ง 2 ฉบับ 

6. กต. โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายแจ้ง ทส. ว่า 
6.1 ไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะและถ้อยค าโดยรวมของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้ง 2 ฉบับ  อย่างไรก็ตาม 

เห็นควรให้ ทส. ปรับเปลี่ยนถ้อยค าในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้ง 2 ฉบับ เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบของเอกสาร
และชื่อเอกสาร และเนื่องจากมีการระบุถ้อยค าท่ีไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น 
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้ง 2 ฉบับ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ แบะไม่เป็นหนังสือสัญญา
ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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6.2 ร่างบันทึกความเข้าใจฯ กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทย เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับเงิน
ความช่วยเหลือจากฝ่ายจีนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง โดยมีสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ลุ่มน้ าโขงเป็นหน่วยงานด าเนินโครงการของ ทส. จึงเข้าข่ายมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2547 เห็นชอบตามที่
นายกรัฐมนตรีเสนอ เรื่อง การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยที่ยังมีการรับ/ขอรับความช่วยเหลือ  
จากต่างประเทศในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีวงเงินค่าใช้จ่ายไม่สูง
มากนัก ซึ่งอาจขออนุมัติใช้งบประมาณประจ าปีปกติในการด าเนินการแทนการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศได้  
จึงขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยหาก
จ าเป็นจะต้องรับหรือขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณี  ๆ
ก่อนการด าเนินการต่อไป 

6.3 โครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทย เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอาจเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และร่างบันทึกความเข้าใจฯ กับสถาบันความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับองค์การระหว่างประเทศ ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ าจึงควร
พิจารณาเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

7. ทส. แจ้งว่า ได้ปรับแก้ถ้อยค าในบันทึกความเข้าใจฯ ท้ัง 2 ฉบับ ตามที่ กต. เสนอ เรียบร้อยแล้ว 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ ทส. เสนอ และให้ ทส. รับความเห็นของ พน. ไปพิจารณาด าเนินการด้วย ท้ังนี้ หากมีความ
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือส าหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้างช้าง 
ระหว่าง ทส. กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง ทส. กับสถาบันความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ าโขง ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้ ทส. ด าเนินการ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 20/2561 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150561 
 
เรื่อง : ขออนุมัติจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เพื่อด าเนินโครงการ

โรงไฟฟ้าประชารัฐ ส าหรับพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (บริษัท พีอีเอฯ) จัดตั้ง/ร่วมทุน
บริษัทในเครือ จ านวน 3 บริษัท เพื่อด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐส าหรับพื้นท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนของ
แผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล โดยให้บริษัท พีอีเอฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ของส่วนทุน และภาคเอกชน/
วิสาหกิจชุมชน ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 ของส่วนทุน (วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้ามาถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันท่ี 21 มิ.ย. 2560 มีมติ ดังนี้ 

1) เห็นชอบให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เป็นผู้ด าเนินโครงการไฟฟ้าประชารัฐฯ  
2) อนุมัติให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ จัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือ จ านวน 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ประชารัฐ

ชีวมวล จ ากัด (2) บริษัท ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน จ ากัด (3) บริษัท ประชารัฐชีวมวล บันนังสตา จ ากัด โดยบริษัท พีอีเอ 
เอ็นคอมฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 และภาคเอกชน/วิสาหกิจชุมชน ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 ของส่วนทุน 

2. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ จัดท ารายงานการศึกษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐฯ สรุปได้ ดังนี้ 
1) แนวทางการพัฒนาโครงการ ฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้ก าหนดพื้นที่ท่ีมีความพร้อมเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ

ของทางทหาร ชุมชนในพื้นที่มีความพร้อมจะเข้าร่วมโครงการ ส าหรับภาคเอกชนท่ีจะเข้าร่วม จะพิจารณาความพร้อม  
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านที่ดิน เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าที่น่าเชื่อถือมีความเต็มใจท่ีจะรับเชื้อเพลิงตามเงื่อนไขของฝ่าย  
ความมั่นคง โดยได้เชิญภาคเอกชนจ านวน 7 ราย มีภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุน 2 ราย คือ บริษัท เจนเนอร์จี จ ากัด และ
บริษัท อีโค – เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

2) บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ได้พิจารณาความเหมาะสมของทั้ง 2 บริษัท ตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเหมาะสม
ในการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ปรากฏว่า บริษัท เจนเนอร์จี จ ากัด และบริษัท อีโค – เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอรป์อเรช่ัน 
จ ากัด มีความเหมาะสมที่บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ เข้าร่วมลงทุน 

 

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

ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการสร้างงาน 
เพิ่มรายได้ ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3) รูปแบบการจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ จ านวน 3 บริษัท ซึ่งบริษัท พีอีเอ 
เอ็นคอมฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 และภาคเอกชน/วิสาหกิจชุมชน ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 ของส่วนทุน ทั้งนี้
วิสาหกิจชุมชนสามารถเข้ามาถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 10 ข้อดีของโครงสร้าง คือ วิสาหกิจชุมชนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล  
เพื่อเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัท ด าเนินโครงการได้โดยตรงท าให้มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของโรงไฟฟ้า และได้รับเงินปันผล
ตามสัดส่วนของการลงทุน รวมถึงวิสาหกิจชุมชนสามารถทยอยซื้อหุ้นได้เมื่อมีก าลังซื้อ รูปแบบการด าเนินการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ และสอดคล้องกับมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

3. วัตถุประสงค์  
1) สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนใต้อย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการจัดตั้ง “โครงการพาคนกลับบ้าน 

กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า” และ “โครงการรองรับมวลชน หมู่บ้านสันติสุข” 
2) เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการสร้างงาน เพิ่มรายได้ 

ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3) ส่งเสริมระบบป้องกันตนเองจากมวลชนในพ้ืนท่ีตนเพราะจะมีความประสงค์ร่วมกันในการให้เกิดความมั่นคง

อย่างถาวรในพ้ืนท่ี 
4) เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบกระจายศูนย์ (Distributed Generation : DG) เป็นการสร้างความมั่นคง

ด้านพลังงาน 
5) เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล/ชีวภาพท่ีมีศักยภาพในชุมชน 

4. แหล่งเงินทุน 
1) เงินกู้ 853 ล้านบาท  
2) ส่วนของทุน 702 ล้านบาท 

- บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ 280.8 ล้านบาท 
- บริษัท เจนเนอร์จีฯ/วิสาหกิจชุมชน 181.2 ล้านบาท 
- บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยีฯ/วิสาหกิจชุมชน 240.0 ล้านบาท 

เงินลงทุนรวม 1,555 ล้านบาท 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) สร้างงานให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ท าให้ประชาชนมีรายได้ 
2) ชุมชนได้รับการพัฒนาท้องถิ่น/เศรษฐกิจชุมชนเจริญเติบโต 
3) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน เกิดทัศนคติ 

ที่ดีต่อโรงไฟฟ้า 
4) สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ า และปัญหาอื่นใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
5) ลดการเข้าสู่แรงงานของภาคอุตสาหกรรมในเมืองหลวงและลดการโยกย้ายถิ่น 
6) ลดการพึ่งพาการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ 
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7) ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
6. บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ จัดท าแผนการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ สรุปได้ ดังนี ้

บริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ร่วมลงทุนกับบริษัท เจนเนอร์จี จ ากัด/วิสาหกิจชุมชน และบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด/วิสาหกิจชุมชน มีสัดส่วนการลงทุนของบริษัท พีอีเอ เอ็นคอมฯ ร้อยละ 40 ของส่วนทุน มีการจัดตั้ง/
ร่วมทุนบริษัทในเครือเพื่อด าเนินการ 3 บริษัท ดังนี ้

1) ร่วมลงทุนกับบริษัท เจนเนอร์จี จ ากัด/วิสาหกิจชุมชน จัดตั้งบริษัท ประชารัฐชีวมวล – นราธิวาส จ ากัด 
เพื่อด าเนินการในพ้ืนท่ี อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

2) ร่วมลงทุนกับบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด/วิสาหกิจชุมชน จัดตั้งบริษัทประชารัฐชีวมวล 
แม่ลาน จ ากัด เพื่อด าเนินการในพื้นที่ อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

3) ร่วมลงทุนกับบริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด/วิสาหกิจชุมชน จัดตั้งบริษัท ประชารัฐชีวมวล 
บันนังสตา จ ากัด เพื่อด าเนินการในพื้นที่ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องแล้ว มีความเห็นว่า จากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้า

ประชารัฐ ส าหรับพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล โดยใช้เศษไม้ยางพารา
เป็นเชื้อเพลิงหลัก พบว่า โรงไฟฟ้าทั้ง 3 โรง คือ (1) โรงไฟฟ้าชีวมวล อ.เมือง จ.นราธิวาส (2) โรงไฟฟ้าชีวมวล อ.แม่ลาน 
จ.ปัตตานี (3) โรงไฟฟ้าชีวมวล อ.บันนังสตา จ.ยะลา ใช้ปริมาณเชื้อเพลิงทั้งสิ้น 146 ,620 ตันต่อปี และเมื่อน ามาเทียบ
กับเป้าหมายในการโค่นต้นยางเก่าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของการยางแห่งประเทศไทย  
ในปีงบประมาณ 2561 – 2564 มีเป้าหมายปีละ 44 ,200 ไร่ (เฉพาะเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธ์ิ) คิดเป็นผลผลิตไม้
ยางพาราประมาณ 1,326,000 ตันต่อปี (ฐานคิดจากค่าเฉลี่ย 30 ตันต่อไร่) ซึ่งมีปริมาณไม้ยางพาราเพียงพอต่อการน ามาใช้
เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล และเห็นควรจัดตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นพื้นที่ท่ีมีความพร้อมในด้านเชื้อเพลิงและ  
มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มติ ครม.  : รมว.พน. ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า พน. ไม่มีข้อขัดข้องในการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐ ส าหรับพ้ืนท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในส่วนของแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวมวล จ านวน 3 โครงการ โดยมีปริมาณการรับซื้อ
ไฟฟ้าไม่เกิน 12 เมกะวัตต์ ตามข้อเสนอของ มท. เนื่องจากโครงการฯ เป็นกิจการร่วมลงทุนโดยหน่วยงานภาครัฐ  
(บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด) ภาคเอกชน และชุมชนประชารัฐ/วิสาหกิจชุมชน ตามหลักการของ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ทั้งนี้ ขอให้เร่งรัดการเข้าร่วมกิจการโดยชุมชนประชารัฐ/วิสาหกิจชุมชนตั้งแต่
เริ่มต้นโครงการฯ และพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการเข้าร่วมกิจการดังกล่าวในระยะต่อไปตามความเหมาะสม ซึ่ง ครม. 
พิจารณาแล้ว ลงมติว่า 

1. รับทราบตามที่ รมว.พน. ช้ีแจงเพิ่มเติม 
2. อนุมัติตามที่ มท. เสนอ ท้ังนี้ ในขั้นตอนการด าเนินโครงการฯ ให้ มท. โดยบริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์
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เนช่ันแนล จ ากัด ประสานงานกับ พน. เพื่อด าเนินการเชิญชวนและสรรหาชุมชนประชารัฐ/วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ีเข้าร่วม
ลงทุนในโครงการฯ โดยเร็ว เพื่อให้ด าเนินโครงการฯ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
ทั้งนี้ การร่วมลงทุนของชุมชนประชารัฐ/วิสาหกิจชุมชนเมื่อเริ่มต้นโครงการฯ ให้เป็นไปตามความพร้อมและความสามารถ
ของชุมชนประชารัฐ/วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ี และให้สามารถเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในระยะต่อไปตามความเหมาะสม 

3. ให้ มท. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ กค. ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4. ให้ มท. โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก ากับให้บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เร่งท าความ
เข้าใจกับประชาชนและชุมชนในพื้นที่เกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯ วิธีการบริหารจัดการ ผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีประชาชน
และชุมชนในพื้นที่จะได้รับ รวมทั้งแนวทางการป้องกันมลพิษด้านต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการฯ ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 20/2561 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150561 
 
เรื่อง : ผลการด าเนินงานและการขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

และระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. ดังนี้  

1. รับทราบสถานะการด าเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่ง
ทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 (โครงการเงินกู้ฯ) การติดตามความก้าวหน้า  
การด าเนินงาน และเหตุผลความจ าเป็นของหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ยังด าเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ และเห็นชอบ  
การขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการที่มีแผนการใช้จ่ายเงินกู้และแผนการด าเนินงานสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2562 
(เดือนกันยายน 2562) ตามที่กระทรวงต้นสังกัดเสนอ 

2. ให้ความเห็นชอบให้กรมทรัพยากรน้ า ซึ่งมีโครงการที่ได้ยกเลิกสัญญาจ้างและอยู่ระหว่างการยกเลิก
สัญญา และ ชป. ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณายกเลิกโครงการเสนอขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ต่อ 
ครม. ต่อไป 

3. ให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการคืนเงินคงเหลือ จากการด าเนินโครงการที่แล้ว
เสร็จเข้าบัญชี “เงินฝากเงินกู้ส าหรับโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน 
ระยะเร่งด่วน ” ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 ข้อ 20 

4. ให้ความเห็นชอบให้กระทรวงต้นสังกัดติดตามเร่งรัดการด าเนินงานและการเบิกจ่ายโครงการเงินกู้ฯ   
ให้เสร็จสิ้นตามแผนงานของแต่ละหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้ก าหนดไว้ไม่เกินปีงบประมาณ 2562 พร้อมท้ังให้จัดท า
รายงานผลการด าเนินโครงการส่งให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ทุกเดือน ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป  
และก ากับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง  
และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินโครงการให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
ทราบด้วย ท้ังนี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2562  
เห็นควรให้ใช้เงินจากแหล่งอื่นเพื่อด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 

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

เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนของโครงการเงินกู้ฯ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กค. เรื่อง ผลการด าเนินงานและการขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหาร  

จัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 ซึ่ง ชป. มีรายการที่อยู่
ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๘๕ โครงการ วงเงินขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย จ านวน ๑,๙๒๕,๙๗๔,๒๔๔ บาท และมีโครงการ  
ที่จะขอยกเลิก จ านวน ๑ โครงการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการตามที่ กค. เสนอ โดย กษ. มีโครงการของ ชป. ที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

85 โครงการ วงเงินขอขยายระยะเวลาเบิกจ่าย จ านวน 1,925,974,244 บาท และมีโครงการที่อยู่ระหว่าง  
การพิจารณาขอยกเลิกการใช้เงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน  
ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 จ านวน 1 โครงการ ซึ่งจะด าเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของ
กฎหมายต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบสถานการณ์ด าเนินโครงการเงินกู้เพ่ือการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่ง
ทางถนน ระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 (โครงการเงินกู้ฯ) การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 
และเหตุผลความจ าเป็นของหน่วยงานของโครงการที่ยังด าเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ ตามที่ กค. เสนอ 

2. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินกู้และแผนการด าเนินงาน  
ของแต่ละโครงการภายใต้โครงการเงินกู้ฯ ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการและจะด าเนินการต่อ (ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ด่วนท่ีสุด ที่ กค 0907/7076 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2561) และกระทรวงต้นสังกัดติดตามเร่งรัดการด าเนินงานและ
การเบิกจ่ายโครงการเงินกู้ฯ ให้เสร็จสิ้นตามแผนงานของแต่ละหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้ก าหนดไว้ โดยไม่เกิน
ปีงบประมาณ 2562 พร้อมท้ังให้จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการส่งให้ กค. (ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ)  
ทุกเดือน ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป และก ากับดูแลให้หน่วยงานเจ้าของโครงการด าเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินโครงการ  
ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติทราบด้วย ท้ังนี้ หากหน่วยงานเจ้าของโครงการใดไม่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ 2562 ให้ใช้เงินจากแหล่งอื่นเพื่อด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 
ตามที่ กค. เสนอ 

3. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่มีความประสงค์จะยกเลิกโครงการ ด าเนินการเสนอขอความเห็นชอบ
ยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ไปยัง กค. (ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ) เพื่อให้ กค. (ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ) 
รวบรวมโครงการดังกล่าวเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเลิกโครงการและยกเลิกการใช้เงินกู้ ตามขั้นตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4. ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งรัดการคืนเงินคงเหลือจากการด าเนินโครงการที่แล้วเสร็จเข้าบัญชี  
“เงินฝากเงินกู้ส าหรับโครงการเงินกู้ฯ” ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพ่ือพัฒนาระบบ
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บริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2558 ข้อ 20 ตามที่ กค. เสนอโดยเร็วต่อไป 
5. ให้ กค. (ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ) รับความเห็นของ สงป. ที่เห็นควรมีการติดตามและเร่งรัด  

การด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนดแผนและรายงานความก้าวหน้าการด าเนินโครงการต่อ ครม.  
เพื่อรับทราบเป็นระยะ รวมทั้งควรมีการจัดท ารายงานการประเมินผลโครงการเงินกู้ฯ หลักจากโครงการเงินกู้ฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท ามาตรการเชิงนโยบายของรัฐบาลในอนาคตต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 20/2561 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150561 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่  
ที่จะเวนคืน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปส ารวจและเพื่อรับทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการผังเมืองรวมเมืองตราด และขยายทาง
หลวงชนบท ตร. 3030 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่า โดยที่จังหวัดตราดมีอาณาเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชามีจุดผ่านแดนท่ีบ้านหาดเล็ก  

อ าเภอคลองใหญ่ และบ้านมะม่วง  อ าเภอบ่อไร่ และในปัจจุบันพื้นที่ในเขตอ าเภอเมืองตราดมีการขยายตัวของชุมชน  
อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหาความคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง กรมทางหลวงชนบทจึงได้ด าเนินการส ารวจ
และออกแบบรายละเอียดโครงการสร้างทางหลวงชนบท สาย ข1 และ ก1 บางส่วน ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองตราด 
และขยายทางหลวงชนบท ตร. 3030 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของชุมชนเมือง เช่ือมโยงโครงข่าย
คมนาคมและขนส่งสินค้าของจังหวัดตราดให้มีความสมบูรณ์ รวมทั้งเพื่อการยกระดับมาตรฐานในการเดินทาง  
และการขนส่งของประชาชนให้มีความสะดวกมากขึ้น 

2. จากการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 78.23 ล้านบาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน 
(B/C Ratio) มีค่า 1.27  และอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ (EIRR) มีค่า 15.68  % ซึ่งถือได้ว่า
โครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการด าเนินการ ท้ังนี้ การคาดการณ์ปริมาณการจราจร ปรากฏว่า 

(1) กรณีที่ไม่มีโครงการ 
 - การคาดการณ์ปริมาณการจราจรบนถนนโครงข่าย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ในปี พ.ศ. 2568  

มีปริมาณการจราจรประมาณ 40,837 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2573 มีปริมาณการจราจรประมาณ 48,411 pcu/วัน 
และในปี พ.ศ. 2578 มีปริมารการจราจรประมาณ 56,532 pcu/วัน 

 - การคาดการณ์ปริมาณการจราจรบนทางหลวงชนบท ตร. 3030 ในปี พ.ศ. 2568 มีปริมาณ

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

เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร  
และการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การจราจรประมาณ 3,702 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2573 มีปริมาณการจราจรประมาณ 4,409 pcu/วัน และในปี พ.ศ. 2578 
มีประมาณการจราจรประมาณ 5,079 pcu/วัน 

(2) กรณีที่มีโครงการ 
 - การคาดการณ์ปริมาณการจราจรบนถนนโครงข่าย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ในปี พ.ศ. 2568  

มีปริมาณการจราจรประมาณ 33,626 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2573 มีปริมาณการจราจรประมาณ 39,918 pcu/วัน 
และในปี พ.ศ. 2578 มีปริมาณการจราจรประมาณ 46,349 pcu/วัน 

- การคาดการณ์ปริมาณการจราจรบนเส้นถนนโครงการทั้งหมด (รวมถึงทางหลวงชนบท ตร. 3030)  
ในปี พ.ศ. 2568 มีปริมาณการจราจรประมาณ 10 ,913 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2573 มีปริมาณการจราจรประมาณ 
12,902 pcu/วัน และในปี พ.ศ. 2578 มีปริมาณการจราจรประมาณ 15,262 pcu/วัน 

3. การสร้างและขยายทางหลวงชนบทดังกล่าว มีแผนการด าเนินการส ารวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์  
ในปี พ.ศ. 2561 – 2562 ก าหนดราคาและจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ ในปี พ.ศ. 2562 – 2563 และเริ่ม
ด าเนินการก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2564 – 2565 ซึ่งลักษณะของโครงการ ประกอบด้วย 

3.1 การก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ข1 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองตราดและขยายทางหลวงชนบท  
ตร. 3030 เป็นถนนโครงการก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ฯ มีพื้นท่ีที่ถูกเวนคืนประมาณ 135 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูก
เวนคืนประมาณ 10 หลัง ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการประมาณ 392 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณ  
ในการเวนคืนประมาณ 92 ล้านบาท และงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 300 ล้านบาท 

3.2 การก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ก1 บางส่วน ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองตราด เป็นถนนโครงการ
ก าหนดให้ก่อสร้างใหม่ฯ มีพื้นท่ีที่ถูกเวนคืนประมาณ 24 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 4 หลัง  
ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการประมาณ 68 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณในการเวนคืนประมาณ 18 ล้านบาท 
และงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 50 ล้านบาท 

4. กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ
ก่อสร้างและขยายถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
พ.ศ. 2548 แล้ว รวม 4 ครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอตราพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เป็นไปเพื่อให้มีกฎหมายรองรับให้

เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง
เวนคืนท่ีแน่นอนในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก คค. มีความจ าเป็นต้องสร้างทาง
หลวงชนบท สาย ข1 และ ก1 บางส่วนตามโครงการผังเมืองรวมเมืองตราด และขยายทางหลวงชนบท ตร. 3030  
ในท้องที่ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร  
และการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ซึ่งพื้นที่ท่ีขอเวนคืนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจของ 
กษ. แต่อย่างใด จึงเห็นควรกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว โดยขอให้ คค. ให้ความส าคัญกับการพิจารณา
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ผลกระทบด้านการระบายน้ าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าว
ในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลวังกระแจะ อ าเภอเมืองตราด 
จังหวัดตราด พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ คค. รับความเห็นของ กษ. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 20/2561 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150561 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน รวม 2 ฉบับ 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลท่าเรือ และต าบลปากนคร 
อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 
ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงชนบทสายเช่ือมระหว่างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4103 กับทางหลวงชนบท นศ. 4037 

2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลยางตลาด ต าบลคลองขาม 
และต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... 
ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงชนบทสายเลี่ยงเมือง อ าเภอยางตลาด 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คค. เสนอว่า กรมทางหลวงชนบทได้ส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างและได้ท าการศึกษา

วิเคราะห์ ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการก่อสร้างแล้ว ดังน้ี 
1. ทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 กับทางหลวงชนบท นศ. 4037 

1.1 เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบปัญหาด้านการคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช 
และบริเวณโดยรอบ เพราะเป็นบ้านเมืองเก่า ไม่มีการจัดระบบผังเมืองที่ดี มีถนนซอยที่คับแคบไม่สามารถปรับปรุง  
หรือขายถนนเพื่อรองรับการคมนาคมและขนส่งได้ท าให้มีสภาพการจราจรหนาแน่น และถนนพัฒนาการคูขวาง  
ขนาด 4 ช่องจราจร ซึ่งมีแนวถนนอยู่ด้านตะวันออกของตัวเมืองมีบ้านพักอาศัยและสถานประกอบการจ านวนมาก  
ท าให้เส้นทางการคมนาคมและขนส่งในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชไม่เพียงพอต่อปริมาณการจราจร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้วเห็นว่า แนวถนนเฉลิมพระเกียรติมีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างให้เป็นถนนวงแหวน
ด้านทิศตะวันออกหรือถนนเลี่ยงเมืองด้านทิศตะวันออก เพื่อเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมและขนส่งในเขตเทศบาล
นครศรีธรรมราชให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ 

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

เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร  
และการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2 ผลการวิเคราะห์โครงการดังกล่าว พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 149.80 ล้านบาท อัตราตอบ
แทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 14.83 % อัตราส่วน ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.26 ซึ่งถือได้ว่า
โครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการด าเนินการ 

1.3 ผลการคาดการณ์โครงการดังกล่าว พบว่า ปี พ.ศ. 2567 มีปริมาณจราจร 8,496 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2572  
มีปริมาณจราจร 10,136 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2577 มีปริมาณจราจร 12,038 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2582 มีปริมาณ
จราจร 14,321 pcu/วัน และในปี พ.ศ. 2592 มีปริมาณจราจร 20,362 pcu/วัน 

1.4 ลักษณะของโครงการเป็นโครงการก่อสร้างถนขนาด 4 ช่องจราจร ชนิดผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร (เฉพาะในเขตชุมชนมีทางเท้ากว้างข้างละ 2.50 เมตร 
พร้อมระบบระบายน้ า) มีเกาะกลางแบบดินถมยกขึ้นกว้าง 5.10 เมตร เขตทางกว้าง 40 เมตร รวมระยะทางประมาณ 
10.350 กิโลเมตร มีท่ีดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 253 แปลง (ประมาณ 271 ไร่) มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกรื้อย้าย
ประมาณ 26 รายการ ต้นไม้และพืชผลประมาณ 3,750 ต้น ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการประมาณ 1,245,520,000 บาท 
(งบประมาณในการเวนคืนประมาณ 100,000,000 บาท และงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 1,145,520,000 บาท) 

1.5 โครงการนี้ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น จ านวน 3 ครั้ง ผลปรากฏว่า ส่วนใหญ่ยอมรับและเห็นด้วย 
เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นถึงประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการฯ แม้ว่าอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ก่อสร้าง เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเวนคืน 

2. ทางหลวงชนบท สายเลี่ยงเมืองอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2.1 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงข่ายการขนส่งระบบโลจิสติกส์ให้มีความสมบูรณ์  

แก้ไขและลดปัญหาความแออัดของการจราจรบริเวณตัวอ าเภอยางตลาดรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต 
รวมทั้งเพื่อสนับสนุนเส้นทางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East West Econormic Corridor) 
เนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก พาดผ่านสู่
จังหวัดมุกดาหารและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เช่ือมโยงการเดินทางจากสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 2 
จังหวัดมุกดาหาร ผ่านอ าเภอยางตลาด เข้าสู่จังหวัดกาฬสินธุ์ 

2.2 ผลการวิเคราะห์โครงการดังกล่าว พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 159.05 ล้านบาท อัตราผลตอบแทน
ทางด้านเศรษฐกิจ  (EIRR) มีค่า 13.51 % อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.19 ซึ่งถือได้ว่าโครงการ
ดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการด าเนินการ และหากพิจารณาถึงประโยชน์ทางอ้อมที่เกี่ยวกับการรองรับการขยายตัว
ของเมืองและการพัฒนาพ้ืนท่ีในอนาคตโครงการก็จะมีความเหมาะสมมากข้ึนอีก 

2.3 ผลการคาดการณ์โครงการดังกล่าว พบว่า ในปี พ.ศ. 2567 มีปริมาณจราจรประมาณ 12,122 pcu/วัน 
ในปี พ.ศ. 2572 มีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเป็น 12,312 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2577 มีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเป็น 16,483 pcu/วัน 
ในปี พ.ศ. 2582 มีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเป็น 16,719 pcu/วัน และในปี พ.ศ. 2592 มีปริมาณจราจรเพิ่มขึ้นเป็น 
19,276 pcu/วัน 

2.4 ลักษณะของโครงการเป็นโครงการก่อสร้างใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร 
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ไหล่ทางกว้างประมาณ 2.50 – 3.00 เมตร เขตทางกว้างประมาณ 30.00 – 40.00 มีระยะทางประมาณ 11.744 กิโลเมตร 
มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 230 แปลง มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 27 หลัง ใช้งบประมาณ  
ในการด าเนินโครงการประมาณ 1,093.04 ล้านบาท (งบประมาณในการเวนคืนประมาณ 492.929 ล้านบาท  
และงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 600.112 ล้านบาท) 

2.5 โครงการนี้ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น จ านวน 3 ครั้ง ผลปรากฏว่า ส่วนใหญ่ยอมรับและเห็นด้วย 
เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีเห็นถึงประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการฯ แม้ว่าอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ก่อสร้าง เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเวนคืน 

3. ดังนั้น เพื่อให้โครงการสร้างทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 กับทาง
หลวงชนบท นศ. 4037 ตามข้อ 1 และสายเลี่ยงเมือง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามข้อ 2 เป็นไปตามแผนงาน
ที่ก าหนดไว้ อันเป็นการอ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 
รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีจะต้องเวนคืนท่ีแน่นอน สมควรก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ดังกล่าว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ตามที่ คค. เสนอ โดยพื้นที่ท่ี  คค. ขอเวนคืนดังกล่าว 

ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจของ  กษ.  (ชป. ) แต่อย่างใด ท้ังนี้ กษ. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ขอให้  คค.  
ให้ความส าคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้ าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ า
ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ 
1.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลท่าเรือ และต าบลปากนคร 

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 
1.2 ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลยางตลาด ต าบลคลองขาม 

และต าบลหัวงัว อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินกาต่อไปได้ 

2. ให้ คค. รับความเห็นของ กษ. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 20/2561 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150561 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง

เมืองรวมชุมชนดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... และร่างกฎกระท รวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองขลุง  
จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. .... รวม 3 ฉบับ 

 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... 
2. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... 
3. ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. .... 

รวม 3 ฉบับ ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท า 
1. ผังเมืองรวม ในท้องที่ต าบลหนองเต่า ต าบลหัวดง ต าบลเก้าเลี้ยว ต าบลเขาดิน และต าบลมหาโพธิ  

อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว  
และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดู และยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน ปรากฏว่ามีผู้ยื่นค าร้องด้านการแก้ไข
ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จ านวน 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 มีผู้ร้อง จ านวน 5 ฉบับ 4 ราย เรื่องที่ 2 มีผู้ร้อง จ านวน 7 ฉบับ 
17 ราย เรื่องที่ 3 มีผู้ร้อง จ านวน 7 ฉบับ 7 ราย คณะกรรมการผังเมืองได้ประชุมเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2559  
มีมติเห็นชอบให้ตามค าร้องบางส่วน 

2. ผังเมืองรวม ในท้องที่ต าบลดงหลวง อ าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดยจัดให้มีกาประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง คณะกรรมการผังเมืองได้ประชุมเมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 มีมติรับทราบ 

3. ผังเมืองรวม ในท้องที่ต าบลเกวียนหัก  ต าบลซึ้ง ต าบลขลุง และต าบลวันยาว อ าเภอขลุง จังหวัดจันทุบุรี  
โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดู
และยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน ปรากฏว่ามีผู้ยื่นค าร้องดังนี้ (1) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จ านวน 1 ฉบับ 1 ราย  

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

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และการด ารงรักษาเมืองและบริเวณ
ที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง  
การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(2) ด้านคมนาคมขนส่ง จ านวน 1 เรื่อง 2 ฉบับ 2 ราย (3) ค าร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อก าหนด จ านวน 1 เรื่อง  
5 ฉบับ 5 ราย คณะกรรมการผังเมืองได้ประชุมเมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2557 มีมติให้ยกค าร้อง 
ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการตามขั้นตอนท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จ
เรียบร้อยและครบถ้วนแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงรวม 3 ฉบับ ดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังน้ี 
1. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน  

และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายผังเมือง หากเป็นบริเวณที่มีเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ขอให้ก าหนด  
แนวเขตปฏิรูปที่ดินและสัญลักษณ์สีแดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมไว้ในแผนผัง  
ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และมีข้อก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว้ในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองด้วย 

2. เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้อง  
กับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าว และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยควรค านึงปริมาณน้ าต้นทุน
และปริมาณการใช้น้ า รวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้ าในพื้นที่ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ 
1.1 ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... 
1.2 ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. .... 
1.3 ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. .... 

รวม 3 ฉบับ ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
2. ให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ทส. อก. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 


