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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 22/2561 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280561 
 
เรื่อง : การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง  

หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบรายงานผลการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 (โครงการลงทะเบียนฯ) 
(ตามข้อ 2) 

2. ให้ความเห็นชอบในหลักการและแนวทางการด าเนินการการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ ปี 2560 (การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ) (ตามข้อ 3) โดยผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560  
ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรสวัสดิการฯ) ไม่สามารถมาลงทะเบียนในการลงทะเบียน
เพิ่มเติมฯ ได้ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 รับทราบการจัดโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 โดยมีการก าหนด

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน ดังนี ้

คุณสมบัติ โครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 
สัญญาติ - มีสัญชาติไทย 
อายุ - มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
รายได้ - ว่างงานหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ไม่เกิน 100,000 บาท 
ทรัพย์สินทางการเงิน - ต้องไม่มีหรือมีไม่เกิน 100,000 บาท 

 
 
 

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

เพื่อให้กลุ่มเหล่านี้ได้มีโอกาสใช้สิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คุณสมบัติ โครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 

กรรมสิทธิ์ 
ในอสังหาริมทรัพย์ 

- ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ตามกฎหมายหรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังนี้ 

(1) ที่อยู่อาศัย (บ้านพร้อมที่ดิน) เพื่ออยู่อาศัยอย่างเดียว ได้แก่ บ้านหรือทาวเฮ้าส์ต้อง
มีพื้นท่ี ไม่เกิน 25 ตารางวา และหากเป็นห้องชุดต้องมีพื้นท่ีไม่เกิน 35 ตารางเมตร  
ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากท่ีดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นท่ีไม่เกิน 10 ไร่ 
หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการอื่นท่ีไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นท่ีไม่เกิน 1 ไร่ 

(2) ที่ดิน  เพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นท่ีไม่เกิน 10 ไร่ ส่วนท่ีดินเพื่อการอื่นท่ีไม่ใช่เพื่อ
การเกษตรจะต้องมีพื้นท่ีไม่เกิน 1ไร่ 

2. กค. รายงานว่า โครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันท่ี 3 เมษายน ถึงวันท่ี  
15 พฤษภาคม 2560 มีจ านวนผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 14.2 ล้านคน ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทั้งสิ้น 11.4 ล้านคน 
(เป็นผู้สูงอายุจ านวน 3.6 ล้านคน เป็นผู้พิการจ านวน 3.8 แสนคน) ซึ่งท้ังหมดเป็นผู้มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการฯ  
โดยปัจจุบันมีผู้บัตรสวัสดิการฯ แล้ว จ านวน 11.1 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 96 ของผู้ที่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมด  
และมีรายการใช้จ่ายผ่านบัตรสวัสดิการฯ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 แล้ว  
จ านวน 27,000 ล้านบาท 

3. คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ไทยนิยมฯ) ได้มีหนังสือ
ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อรายงานข้อเสนอจากเวทีประชาคมไทยนิยมฯ ที่ลงพ้ืนท่ีว่า มีประชาชนบางส่วน
ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมา
ลงทะเบียนได้ กค. มท. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการลงทะเบียน
เพิ่มเติมฯ ดังนี้ 

3.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนเพ่ิมเติมฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่ก าหนดไว้ในโครงการ
ลงทะเบียนฯ ปี 2560 ครั้งแรก (ตามข้อ 1) ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ 
จะไม่สามารถเข้าร่วมการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ได้ นอกจากน้ี การลงทะเบียนดังกล่าวเป็นรูปแบบสมัครใจ (Voluntary 
Basis) โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ เงินฝากธนาคาร  
การถือครองที่ดิน หนี้สิน เป็นต้น อีกท้ังยินยอมให้น าข้อมูลในบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมภาพถ่ายใบหน้าไปใช้  
เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลส าหรับน าไปใช้ในการจัดท าสวัสดิการของรัฐต่อไป 

3.2 กลไกการด าเนินการ 
3.2.1 ทีมไทยนิยมฯ เป็นแกนหลักในการลงพื้นที่เพ่ือจัดเก็บข้อมูลประชาชนท่ีมีคุณสมบัติเป็น 
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ผู้มีรายได้น้อยท่ียังไม่ได้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 โดยเฉพาะผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่
สามารถมาลงทะเบียนได้ และสอบถามความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพ ตามแบบฟอร์ม 
การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ตามโครงการไทยนิยมฯ และใช้กลไกประชาคมในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อคัดกรอง
ผู้เข้าข่ายคุณสมบัติเพื่อลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ 

3.2.2 ทีมไทยนิยมฯ บันทึกข้อมูลผู้ลงทะเบียนที่ผ่านกลไกประชาคมเข้าระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ที่จัดท าโดย กค. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เพื่อจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง 

3.2.3 กค. เชื่อมโยงข้อมูลไปยังฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง ฐานข้อมูลการถือครองที่ดิน 
กรมที่ดิน มท. ฐานข้อมูลการยื่นช าระภาษี กรมสรรพากร ฐานข้อมูลบ านาญ กรมบัญชีกลาง กค. ฐานข้อมูลเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่รับฝากเงินจากประชาชน พันบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย  
สลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน และข้อมูลจากฐานข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พม. เพื่อน ามาประมวลผลผู้มีรายได้น้อยและน าไปใช้ในการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต่อไป 

3.2.4 ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายช่ือผู้มีสิทธิได้จากทีมไทยนิยมฯ ประจ าพื้นท่ี ท่ีท าการก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และเว็บไซต์ www.epayment.go.th 

3.2.5 หลังจากคัดกรองผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว กค. จะออกบัตรสวัสดิการฯ ให้ผู้มีสิทธิ เพื่อใช้รับ
สวัสดิการตามที่ภาครัฐก าหนดต่อไป โดยแจกจ่ายบัตรสวัสดิการฯ ผ่านกลไกของทีมไทยนิยมฯ 

ทั้งนี้ กค. ได้ประสานกับ มท. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการด าเนินการดังกล่าวด้วยแล้ว 
4. ภายใต้มาตรา 27 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. วินัยฯ)  

การลงทะเบียนเพ่ิมเติมฯ น้ี จะก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณซ่ึงจะมีความชัดเจนภายหลังจากที่ได้รับข้อมูล 
ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว โดย กค. จะน าเสนอรายละเอียดข้อมูล ตามมาตรา 27 พ.ศ. ของ พ.ร.บ. 
วินัยฯ ในขั้นตอนการขออนุมัติมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐและงบประมาณต่อไป 

5. การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ นี้ จะสนับสนุนโครงการไทยนิยมฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง  
หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ ในปี 2560 สามารถเข้าสู่กระบวนการขอรับบัตรสวัสดิการฯ เพื่อให้ได้รับ
การช่วยเหลือตามจุดมุ่งหมายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทุกกลุ่ม 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบในหลักการตามที่ กค. เสนอ ท้ังนี้ ให้ กค. รับความเห็นของ สธ. สงป. และ ธปท. ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
 
  

http://www.epayment.go.th/
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 22/2561 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280561 
 
เรื่อง : ผลการด าเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทางการควบคุม  

ดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน 
 
สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบให้ยกเลิกแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชนตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2552 
2. เห็นชอบผลการด าเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 

เรื่อง แนวทางการควบคุมแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน และให้องค์การมหาชนท่ีจัดตั้งโดยพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม น าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
มติ ครม. เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2552 ที่เห็นชอบแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ได้ประกาศใช้มาระยะหนึ่งแล้ว จึงสมควรที่จะมีการศึกษาปัญหาอุปสรรคอันเกิดจากน า
แนวทางการบริหารไปปฏิบัติ พร้อมทั้งตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อวิเคราะห์ 
และปรับปรุงแนวทางดังกล่าวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้น ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได้เสนอเรื่องดังกล่าว  
เพื่อคณะรัฐมนตรีได้พิจารณา 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณา แล้ว  เห็นด้วยกับแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ดังกล่าว  

เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน และส่งเสริมให้
คณะกรรมการองค์การมหาชนมีเครื่องมือก ากับการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ท้ังนี้ สวก. และ สวพส. ได้มีข้อเสนอเพิ่มเติม ดังนี้ 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ก.พ.ร./กษ. (สกม.สป.กษ./สวก./พกฉ./สวพส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจ ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ่มค่าในเชิงภารกิจ ความซื่อสัตย์สุจริต การลดขั้นตอน  
การปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1. ตามข้อ 5.1.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะอนุกรรมการ ในส่วนของแนวทางที่เป็นค าแนะน า 
ข้อ 2 ที่ก าหนดให้ “หากไม่มีเหตุผลความจ าเป็นเป็นพิเศษ คณะกรรมการไม่ควรแต่งตั้งให้ผู้อ านวยการที่เพิ่งพ้นจาก
ต าแหน่งมาด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาขององค์การมหาชนหรือท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันท่ี ผู้อ านวยการพ้นจากต าแหน่ง” เห็นควรตัดออก เนื่องจาก 1) มิควรบังคับใช้กับองค์กรที่มีภารกิจด้านวิชาการ
โดยเฉพาะด้านส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม 

2. ตามข้อ 5.3.3 แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ในส่วนของแนวทางที่ต้องปฏิบัติ ข้อ 7 ที่ก าหนดเรื่อง  
การก ากับให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างในกรณีต่างๆ “ข้อ 1 กรณีการเลิกจ้างผู้อ านวยการ
ก่อนครบอายุสัญญาจ้าง ให้จ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีเลิกจ้างก่อนครบอายุสัญญาจ้างตามที่ระบุในสัญญาจ้าง...” 
เห็นควรเพิ่มการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้เจ้าหน้าที่กรณีเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างและเกษียณอายุ เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ท้ังนี้ ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็น
ของ ดศ. ทส. ศธ. สศช. และส านักงาน ก.พ. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. เร่งช้ีแจงกับองค์การมหาชนท่ีต้องน าแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การ
มหาชนไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนและมีความเข้าใจตรงกัน เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ของส านักงาน ก.พ.ร. ต่อไป 

3. ในส่วนของการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่ให้เกินกว่าร้อยละสามสิบของงบประมาณค่าใช้จ่าย  
ตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การมหาชนในปีงบประมาณยกเว้นองค์การมหาชนท่ีมีมติ
คณะรัฐมนตรีก าหนดไว้เป็นการเฉพาะนั้น ให้ส านักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกลไกในการทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง โดยให้ค านึงถึงภารกิจ รายได้ และเงินทุนสะสม  
ของแต่ละองค์การมหาชน รวมทั้งยึดหลักการที่มิให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าความจ าเป็น และไม่เป็นภาระ
งบประมาณของประเทศ และให้น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเพื่อพิจารณาเป็นประจ าทุกปีด้วย 
เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ส าหรับประเด็นการใช้ระบบสัญญาจ้างกับเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชนทุกต าแหน่งให้องค์การมหาชนระบุ
รายละเอียดการจ้างงานในสัญญาจ้างให้ชัดเจน โดยเฉพาะการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ที่ข้ึนอยู่กับผลประกอบการองค์การมหาชน และไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนพิเศษทุกปี เพื่อป้องกันการตีความที่แตกต่างกัน
ระหว่างหน่วยงานกับเจ้าหน้าท่ี รวมทั้งให้ก าหนดหลักเกณฑ์การค านวณระยะเวลาสัญญาจ้างและหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือการเลื่อนหรือการด ารงอยู่ในต าแหน่งต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อให้สัญญาจ้าง
มีสาระส าคัญที่ครบถ้วนสมบูรณ์มีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถพัฒนาบุคลากรองค์การมหาชนได้ตามเป้าหมายของ
หน่วยงานด้วย 
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5. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาทบทวนความจ าเป็นในการคงอยู่หรือยุบเลิกองค์การมหาชนท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การทบทวนความจ าเป็นในการคงอยู่หรือยุบเลิกองค์การมหาชน) เป็นประจ า  
ทุกปีงบประมาณ เพื่อให้เกิดการประเมินผลสัมฤทธ์ิและปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง  
และให้พิจารณาส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐ (Citizen 
Engagement) ในสาขาและรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างเครือข่ายประชารัฐ และการถ่ายโอนภารกิจด้านการปฏิบัติไปให้
หน่วยงานภายนอกภาครัฐ เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งค านึงถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของภาครัฐและประโยชน์สูงสุดของประเทศ  
เป็นส าคัญ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 22/2561 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280561 
 
เรื่อง : ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชนและขอจัดกลุ่มองค์การมหาชน 
 
สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหาร
องค์การมหาชนและขอจัดกลุ่มองค์การมหาชนตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน  
(กพม.) ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ดังนี ้

1. เห็นชอบให้ทบทวนมติ ครม. เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2547 และวันท่ี 19 พฤษภาคม 2552 ในส่วนของการ
ก าหนดกรอบวงเงินรวมส าหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ส าหรับองค์การมหาชนตามความเห็นของ กพม.  

2. เห็นชอบให้ทบทวนมติ ครม. เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2547 ในส่วนของการจัดกลุ่มองค์การมหาชน และวันท่ี 
14 พฤษภาคม 2556 โดยก าหนดให้ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) และส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) (สพค.) จากเดิมเป็นองค์การมหาชนกลุ่มที่ 1 พัฒนาและด าเนินการตามนโยบายส าคัญเฉพาะด้าน
ปรับเปลี่ยนเป็นองค์การมหาชนกลุ่มที่ 2 บริหารที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ และให้มีผลใช้บังคับกับ
ผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ ท่ีปรึกษา และอนุกรรมการและผู้อ านวยการองค์การมหาชนคนถัดไป 

3. ก าหนดให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นองค์การมหาชนกลุ่มที่ 1 พัฒนาและ
ด าเนินการตามนโยบายส าคัญเฉพาะด้าน เมื่อมีการประกาศใช้ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. .... แล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชนและขอจัดกลุ่มองค์การมหาชน 

ซึ่งเป็นการด าเนินการตามความเห็นชอบและมติของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ดังนี ้

1. ให้ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 และวันท่ี 19 พฤษภาคม 2552 ในส่วนของ  
การก าหนดกรอบวงเงินรวมส าหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรส าหรับองค์การมหาชน  และให้มีผลใช้บังคับในปีงบประมาณ 

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

เพื่อให้การบริหารงานขององค์การมหาชนท่ีขอยกเว้นวงเงินรวม
ส าหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และองค์การมหาชน ที่เสนอการ
ปรับเปลี่ยนการจัดกลุ่มองค์การมหาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ความคล่องตัวและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและการด าเนินภารกิจ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 
1.1 ก าหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชนร้อยละ 32 ของแผนการใช้จ่ายเงิน

ประจ าปี ให้กับองค์การมหาชนจ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 4) องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ 5) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์การมหาชน) เนื่องจาก 
มีลักษณะงานเป็นการให้บริการจ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีคุณภาพจ านวนมาก มีรายได้น้อย หรือไม่มีรายได้ และมีค่าตอบแทน
บุคลากรสูง 

1.2 ก าหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ ไม่เกินร้อยละ 30 ของแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปี ให้กับ
องค์การมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกเหนือจาก 5 แห่ง
ดังกล่าวตามข้อ 1.1 และรวมถึงองค์การมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ และองค์การมหาชนท้ังสองประเภท  
ที่จะได้รับการจัดตั้งในภายหลังด้วย 

1.3 ก าหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรร้อยละ 60 ของแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีให้กับสถาบัน
บริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เนื่องจากมีลักษณะงานท่ีต้องใช้บุคลากรเป็นหลัก และไม่สามารถหารายได้จาก
การด าเนินการได้ 

1.4 ให้องค์การมหาชนท่ีมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่ากรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อเทียบกับ
แผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีท่ีก าหนดใหม่ ตามข้อ 1.1 - 1.3 เสนอ กพม. พิจารณาโดยต้องจัดส่งแผนการปรับปรุง
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นเวลา 3 ปี เป็นข้อมูลประกอบด้วย เพื่อเป็นแนวทางการควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐ 
และมิให้เป็นภาระงบประมาณในระยะยาว 

1.5 ก าหนดให้คณะกรรมการองค์การมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะและที่จัดตั้งโดยพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รับผิดชอบก ากับการใช้
ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ และให้รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรพร้อมกับรายงานผลประเมินองค์การ
มหาชนและผู้อ านวยการองค์การมหาชนเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 

2. ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีในส่วนของการจัดกลุ่มองค์การมหาชนจากกลุ่มที่ 1 พัฒนาและ ด าเนินการตาม
นโยบายส าคัญเฉพาะด้าน ปรับเปลี่ยนเป็นกลุ่มที่ 2 บริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ และให้มีผลใช้
บังคับกับผู้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ ท่ีปรึกษา และอนุกรรมการ รวมถึงผู้อ านวยการคนถัดไป 
ประกอบด้วย 

2.1 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ที่ก าหนดให้ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) (สบร.) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและความซับซ้อนของภารกิจ 
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2.2 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 ที่เห็นชอบให้จัดส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) (สพค.) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล 

3. ก าหนดให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนกลุ่มที่ 1 พัฒนาและด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญเฉพาะด้าน เมื่อมีการประกาศใช้ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน) พ.ศ. .... แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 ให้ปรับเปลี่ยนจากส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิคส์ เป็นองค์การมหาชนกลุ่มที่ 2 บริการที่ใช้เทคนิควิชาการเฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ  เพื่อเป็นกลไก
ผลักดันการน านโยบายรัฐบาลดิจิทัลซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของรับบาลไปปฏิบัติให้บรรลุผล 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นชอบต่อการขอทบทวนมติ ครม. เกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชน และการจัดกลุ่ม

องค์การมหาชน ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ เพื่อให้การบริหารงานขององค์การมหาชนท่ีขอยกเว้นวงเงินรวมส าหรับ  
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และองค์การมหาชน ที่เสนอการปรับเปลี่ยนการจัดกลุ่มองค์การมหาชน เป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและการด าเนินภารกิจต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2547 (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
ก าหนดอัตราเงินเดือนฯ หลักเกณฑ์การก าหนดเบี้ยประชุมฯ และการพัฒนาการด าเนินงานและการประเมินผลองค์การมหาชน) 
วันท่ี 19 พฤษภาคม 2552 (เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน) และวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556  
[เรื่อง การจัดกลุ่มองค์การมหาชนกรณีส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ] เกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชน 
และขอจัดกลุ่มองค์การมหาชนตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ในการประชุมครั้งท่ี 
3/2560 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2561 ตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 

2. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกลไกในการทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  
ขององค์การมหาชนแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง โดยค านึ งถึงภารกิจ รายได้ และเงินทุนสะสมของแต่ละองค์การมหาชน 
รวมทั้งยึดหลักการที่มิให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าความจ าเป็นและไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ  
และให้น าเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้รับความเห็นของ ดศ. ทส. วท. ศธ. อก. สสส. สงป. และ 
สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

3. ให้ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และ กค. (กรมธนารักษ์) เร่งด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อให้ด าเนินการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี และงบประมาณของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเ  
ฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
10 เมษายน 2561 [เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ] 
และให้ ทส. (องค์การสวนสัตว์) ร่วมกับส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เร่งศึกษาแนวทางการโอนบรรดา
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กิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน หนี้ และงบประมาณของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นของ ทส. (องค์การสวนสัตว์) 
รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายขององค์การสวนสัตว์ให้สอดคล้องรับกับแนวทางการโอนส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 (เรื่อง รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
6 มกราคม 2558 เรื่องการทบทวนความจ าเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน) ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 22/2561 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280561 
 

เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
เพื่อสร้างทางหลวงชนบท ตามโครงการถนนเลี่ยงเมืองทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คค. เสนอว่า เนื่องจากปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 ที่ใช้

เป็นเส้นทางคมนาคมจากจังหวัดสตูล – จังหวัดตรัง ด้านซ้ายฝั่งทะเลอันดามันอันเป็นเส้นทางหลักและมีความส าคัญในการ
สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวฝั่งทะเลอันดามันตอนใต้ มีปริมาณการจราจร
หนาแน่น สาเหตุมาจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 ตอนอ าเภอละงู – อ าเภอทุ่งหว้า อ าเภอปะเหลียน เป็นทางหลวง
แผ่นดินขนาด 2 ช่องจราจร ผ่านย่านชุมชนหนาแน่นในอ าเภอทุ่งหว้า อีกทั้งยังมีลักษณะทางกายภาพที่อาจก่อให้เกิด
อันตราย และเขตทางแคบ ท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ส่งผลให้ผู้ใช้เส้นทางในการคมนาคมและการขนส่งสินค้า
ไม่ได้รับความสะดวก และใช้เวลาในการเดินทางมาก ประกอบกับชุมชนที่อยู่บริเวณสองข้างทางในอ าเภอทุ่งหว้ามีบ้านเรือน
หนาแน่น หากจะก่อสร้างเป็นทางหลวงแผ่นดินขนาด 4 ช่องจราจร จะต้องใช้งบประมาณในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ค่อนข้างสูงมาก 

2. กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการส ารวจพ้ืนท่ีบริเวณรอบเมืองทุ่งหว้าแล้ว พบว่ามีโครงข่ายทางหลวงชนบท
และทางหลวงท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมโยงและมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองทุ่งหว้า จังหวัดสตูล จึงได้
จัดท าโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการถนนเลี่ยงเมืองทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เป็นโครงการก่อสร้าง
ถนนขนาด 2 ช่องจราจร ชนิดผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร 
แบ่งทิศทางการจราจรด้วยการทาสีตีเส้น แยกช่องจราจรหลักกับทางจักรยานด้วยเกาะกลางแบบยกกว้าง 1 เมตร  
ทางจักรยานด้านขวาทางกว้าง 3 เมตร เขตทางกว้าง 20 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 3.40 กิโลเมตร มีท่ีดินที่จะถูก
เวนคืนจ านวน 100 แปลง ประมาณ 46.53 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่จะถูกเวนคืนประมาณ 12 หลัง ใช้งบประมาณ

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

เพื่อสร้างทางหลวงชนบท ตามโครงการถนนเลี่ยงเมืองทุ่งหว้า 
อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในการด าเนินโครงการประมาณ 185.67 ล้านบาท (งบประมาณในการเวนคืนประมาณ 75.79 ล้านบาท  
และงบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 109.88 ล้านบาท) ซึ่งหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าให้มีความสะดวก รวดเร็ว และช่วยพัฒนาโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดตรัง – จังหวัดสตูล 
รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

3. การวิเคราะห์โครงการ สรุปผลดังนี้ 
3.1 ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจพบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) สูงกว่ามูลค่าที่ได้ลงทุนไป 31.13 ล้านบาท 

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.25 และอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ ( EIRR) 
มีค่าร้อยละ 14.33 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมในการด าเนินการ 

3.1 ผลการคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคต 
(1) กรณีที่ไม่มีโครงการ  ผลการคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคตบนถนนโครงข่ายทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 416 ช่วงที่ 1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 ตั้งแต่สี่แยก – ทางไปอ าเภอละงู ช่วงที่ 2 ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 416 ตั้งแต่สี่แยก – ทางไปจังหวัดตรัง และช่วงที่ 3 ถนนสาธารณะ ตั้งแต่สี่แยก – ทางไปบ้านท่าอ้อย 

ปี พ.ศ. 
ปริมาณการจราจร (pcu/วัน) 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 
2569 6,912 5,426 7,594 
2574 8,886 6,641 9,489 
2579 10,815 7,781 11,865 
2584 13,057 9,568 13,933 
2594 18,155 12,458 18,683 

(2)  กรณีที่มีโครงการ  ผลการคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคตบนถนนโครงการ ช่วงที่ 1  
ถนนโครงการช่วงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 416 – ทางไปท่าเรือทุ่งหว้า ช่วงที่ 2 ถนนโครงการช่วงทางไปท่าเรือ  
ทุ่งหว้า – ถนนสาธารณะทางไปบ้านท่าอ้อย และช่วงที่ 3 ถนนโครงการช่วงถนนสาธารณะทางไปบ้านท่าอ้อย – ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 416 

ปี พ.ศ. 
ปริมาณการจราจร (pcu/วัน) 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 
2569 4,845 3,221 3,994 
2574 6,457 5,066 5,704 
2579 7,891 6,762 7,449 
2584 9,752 8,477 9,364 
2594 14,266 11,152 12,817 
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4. กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับการด าเนินการ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางหลวงแผ่นดินดังกล่าวตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น  
ของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 

ความเห็นของ กษ 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การขอตราพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เป็นไปเพื่อให้มีกฎหมายรองรับ  

ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง
เวนคืนในท่ีดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากกระทรวงคมนาคมมีความจ าเป็นต้องสร้าง
ทางหลวงชนบท ตามโครงการถนนเลี่ยงเมืองทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ในท้องที่ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค ซึ่งพื้นที่  
ที่ขอเวนคืนดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่อย่างใด จึงเห็นด้วย
กับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว โดยขอให้กระทรวงคมนาคมให้ความส าคัญกับการพิจารณาผลกระทบ  
ด้านการระบายน้ าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลทุ่งหว้า อ าเภอทุ่งหว้า 
จังหวัดสตูล พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้ คค. รับความเห็นของ กษ. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 22/2561 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280561 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่าม จังหวัดพิจิตร พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่าม จังหวัดพิจิตร 
พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนสามง่าม จังหวัดพิจิตร ในท้องที่ต าบลสามง่าม 

อ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร พ้ืนท่ีวางผังประมาณ 66.70 ตารางกิโลเมตร ตามขั้นตอนท่ี พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 
ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดป้าย
ประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก าหนดปิดประกาศปรากฏว่ามีผู้ยื่นค าร้อง 
จ านวน 2 ฉบับ 1 ราย 4 เรื่อง โดยเป็นค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จ านวน 3 เรื่อง และค าร้องด้านข้อก าหนด  
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน จ านวน 1 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองมีมติเห็นชอบตามมติคณะอนุกรรมการผังเมืองฯ  
และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ โดยให้ยกค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินจ านวน 3 เรื่อง และให้ตามค าร้องบางส่วน
ด้านข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จ านวน 1 เรื่อง 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคม
และการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง 
และขอให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมือง ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าว 
และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด โดยควรค านึงถึงปริมาณต้นทุนและปริมาณการใช้น้ า รวมทั้งการควบคุม
การก่อสร้างต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้ าในพื้นที่ 

 

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

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและ
บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่าม จังหวัดพิจิตร พ.ศ. ....  ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาแล้วด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ทส. อก. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 22/2561 วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280561 
 
เรื่อง : การเสนอข้อมูลการต่ออายุโครงการ GSP ของสหรัฐฯ 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. รับทราบข้อมูลการต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป ( Generalized 
System of Preference : GSP) ของสหรัฐอเมริกา 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
การต่ออายุโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป ( Generalized System of Preference : GSP) 

ของสหรัฐอเมริกา สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 
1. โครงการ GSP เป็นระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไปที่ประเทศพัฒนาแล้วให้แก่สินค้าท่ีมี

แหล่งก าเนิดในประเทศก าลังพัฒนา โดยลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้าแก่สินค้าท่ีมีอยู่ในข่ายให้ได้รับสิทธิพิเศษ  
ทางการค้า ทั้งนี้ ประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษทางการค้าจะเป็นผู้ให้แต่เพียงฝ่ายเดียวไม่หวังผลตอบแทนใดๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้สินค้าจากประเทศท่ีก าลังพัฒนาและด้อยพัฒนาสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดประเทศ
พัฒนาแล้วได้ ปัจจุบันมีประเทศพัฒนาแล้วเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น กลุ่มสหภาพยุโรป เป็นต้น 

2. สหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมโครงการ GSP ที่ให้สิทธิพิเศษ GSP แก่ประเทศก าลังพัฒนาอ่ืนๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย 
ตั้งแต่ปี 2519 โดยการให้สิทธิพิเศษน้ีจะให้สิทธิโดยยกเว้นภาษีน าเข้าสหรัฐอเมริกา เหลือร้อยละ 0 (อัตราภาษีน้ าเข้า  
ปกติอยู่ท่ีร้อยละ 29.8) ให้แก่สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมกว่า 3 ,400 รายการ โดยกลุ่มสินค้าท่ีใช้สิทธิพิเศษฯ  สูง  
ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักรยานไฟฟ้า ยานยนต์และอุปกรณ์ ยางและผลิตภัณฑ์ พลาสติกและผลิตภัณฑ์  
อาหารปรุงแต่งและเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยในปี 2560 ไทยใช้สิทธิพิเศษฯ จ านวน 1 ,385 รายการ มีมูลค่า 4 ,150.60 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพ่ิมขึ้น 189.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.57 ( YoY) ซึ่งการให้สิทธิพิเศษ GSP 
แก่ประเทศไทยเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้สินค้าส่วนใหญ่ที่ผลิต  
โดยผู้ประกอบการขนาดย่อม (SMEs) สามารถเข้าไปแข่งขันและเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐอเมริกาได้มากข้ึน ซึ่งเป็น
ประโยชน์โดยตรงต่อผู้ประกอบการและส่งผลโดยรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย 

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

เพื่อเปิดโอกาสให้สินค้าจากต่างประเทศท่ีก าลังพัฒนาและ  
ด้อยพัฒนาสามารถเข้าไปแข่งขันในตลาดประเทศพัฒนาแล้วได้  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. เนื่องจากโครงการ GSP ของสหรัฐอเมริกาเดิมหมดอายุวันที่ 31 ธ.ค. 2560 สหรัฐอเมริกาจึงประกาศต่ออายุ
โครงการดังกล่าวออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่วันท่ี 1 ม.ค. 2561 – 31 ธ.ค. 2563 และสหรัฐอเมริกามีความจ าเป็นต้อง
ทบทวนรายชื่อประเมินคุณสมบัติประเทศท่ีได้รับสิทธิด้วย โดยได้ประกาศรายชื่อประเทศท่ีต้องถูกทบทวนประเมิน
คุณสมบัติฯ แล้ว ได้แก่ อินเดีย อินโดนีเซีย และคาซัคสถาน เป็นต้น ประเทศไทยไม่อยู่ในรายชื่อดังกล่าว เนื่องจากไทย  
มีแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิแรงงาน และการปราบปรามและการบังคับใช้
กฎหมาย และการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี เมื่อวันท่ี 16 เม.ย. 2561 สภาผู้ผลิตสุกรสหรัฐอเมริกา 
(National Pork Producers Council : NPPC) ได้ยื่นค าร้องขอให้ United States Trade Representatives (USTR) 
พิจารณาตัดสิทธิ GSP ประเทศไทย โดยกล่าวหาว่าไทยไม่เปิดตลาดสินค้าให้แก่สหรัฐอเมริกาอย่างเป็นธรรมและสมเหตุผล  
จากการที่ไทยห้ามน าเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกาที่มีสารเร่งเนื้อแดง โดยไทยเห็นว่า การยอมรับค่าความปลอดภัยของ
สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อหมูและเครื่องในตามมาตรฐาน Codex ก็ต่อเมื่อมีผลการศึกษาและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์รับรอง
ความปลอดภัยของผู้บริโภค 

มติ ครม. : รับทราบตามที่ พณ. เสนอ ท้ังนี้ ให้ พณ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กษ. รง. สธ. เป็นต้น รับความเห็นของ 
กต. สธ. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


