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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 27/2561 วันอังคารท่ี 3 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

030761 

 

เรื่อง : โครงการทุนศึกษาตอในตางประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
ระยะท่ี 4 (ป 2561-2565) 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบใหดําเนินโครงการทุนการศึกษาตอในประเทศของบุคลากร กษ. ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
(Asian Institute of Technolongy : AIT) ระยะท่ี 4 (ป 2561 – 2565) จํานวน 50 ทุน แบงเปนทุนระดับ
ปริญญาโท จํานวน 25 ทุน และทุนระดับปริญญาเอก จํานวน 25 ทุน 

2. อนุมัติงบประมาณใน การดําเนินการโครงการดังกลาว จํานวน 61 ,800,000 บาท ระหวางปงบประมาณ 
2561 – 2565 และผูกพันงบประมาณผูรับทุนตอเน่ืองถึงปงบประมาณ 2569 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. มีนโยบายการพัฒนาบุคลากรดวยการใหทุนการศึกษาตอในตางประเทศ ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ  

เพ่ือทดแทนอัตรากําลังสาขาท่ีขาดแคลนและรองรับภาระหนาท่ี ทิศทาง การพัฒนาของ กษ. ท่ีเพ่ิมมากข้ึนและ
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งนอกจากจะไดความรูทางวิชาการแลว ยังไดรับประสบการณในการใชภาษาอังกฤษเชนเดียวกับ
การศึกษาในตางประเทศ และไดเขารวมในโครงการทุนบัณฑิตศึกษาพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอมแหงเอเชีย  
ของสถาบัน AIT ซึ่งจัดข้ึนเพ่ือรวมเฉลิมฉลองในวโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 70 พรรษาในป 2545 การเขารวมในโครงการดังกลาว กษ. ไดจัดทําโครงการทุนศึกษาตอ  
ในประเทศของบุคลากร กษ. ณ สถาบัน AIT ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ระยะท่ี 1 (ป 2546-2550) ระยะท่ี 2  
(ป 2551-2555) ระยะท่ี 3 (2556-2560) เพ่ือสนับสนุนบุคลากรของ กษ. ทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากร  
ท่ีปฏิบัติงานดานวิจัยใหไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถ สงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูใหมๆ  
เพ่ือการผลิตและการพัฒนาสินคาเกษตร รวมท้ังการประเมินผลการดําเนินการจัดสรรทุนภายใตโครงการฯ ท่ีผานมาได
ระบุถึงความตองการใหมีการดําเนินการจัดสรรทุนศึกษาอยางตอเน่ือง 

2. โครงการทุนศึกษาตอในตางประเทศของบุคลากร กษ. ณ AIT ระยะท่ี 3 (ป 2556-2560) สิ้นสุดโครงการ  
ในป พ.ศ. 2560 และมีเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองดําเนินโครงการตอเน่ืองในระยะท่ี 4 (ป 2561-2565) เพ่ือพัฒนา

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สกธ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือพัฒนากําลังคนดานการเกษตรและเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรของประเทศใหเปนไปอยางตอเน่ืองและทันตอการทดแทน
กําลังคนจากการเกษียณอายุราชการ ในป 2565 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บุคลกรอยางเปนระบบและตอเน่ืองทันกับการเรียนการสอนและการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 โดยโครงการทุนศึกษาตอในตางประเทศของบุคลากร กษ. ณ สถาบัน AIT ระยะท่ี 4 (ป 2561-2565)  
ซึ่งวัตถุประสงคของโครงการมีดังน้ี 

2.1 เพ่ือยกระดับการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมดานการเกษตร 
2.2 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร กษ. ใหมีความรูดานภาษา ความรูดานเทคโนโลยี และความรู

ในการดําเนินธุรกิจตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูดานการวิจัยและพัฒนาในสาขาวิชาหรือหลักสูตรท่ีสนับสนุน
ภารกิจหลักของ กษ. หรือองคความรูใหมท่ีเปนประโยชนพรอมตอการรับรองภารกิจเรงดวนท่ีมีความจําเปน แต กษ. 
ยังคงขาดแคลนบุคลากรใหปฏิบัติงานไดสอดคลองตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรของ กษ. 

3. เพ่ือสรางบุคลากรท่ีมีความสามารถดานการวิจัยและพัฒนาทดแทนอัตรากําลังท่ีจะมีการเกษียณอายุราชการ
หรือเกษียณอายุราชการกอนกําหนดตามยุทธศาสตรการปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ 

4. เปาหมายของโครงการ 

4.1 บุคลากร กษ. ไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดานการวิจัย ในสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีจําเปนตอ
ภารกิจขององคกร และสามารถใชทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน 50 คน ภายในระยะเวลา 
5 ป (พ.ศ. 2561-2565) แบงเปนระดับปริญญาโท จํานวน 25 คน และระดับปริญญาเอกจํานวน 25 คน 

4.2 ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีทางเกษตร รวมถึงระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพสามารถแกไข
ปญหาภาคการเกษตรไดอยางยั่งยืน ตลอดจนการคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิต  
ทางการเกษตร 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการใหดําเนินโครงการทุนศึกษาตอในประเทศของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ณ สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ระยะท่ี 4 (ป 2561 – 2565) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณสําหรับแหลงเงิน  
ท่ีจะใชจายเพ่ือการดําเนินโครงการดังกลาวใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. มอบหมายใหสํานักงาน ก.พ. เปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงจัดทําแผนอัตรากําลังคน
ภาครัฐและแผนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐภาพรวมในระยะยาว (การจัดสรรทุนรัฐบาลใหกับหนวยงานตางๆ) ใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป โดยแผนดังกลาวตองมีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศ  
ตามยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป และแผนการปฏิรูปประเทศ รวมท้ังใหพิจารณากําหนดกลไกและหลักเกณฑกลาง  
ท่ีเปนมาตรฐานในการพิจารณาจัดสรรทุนรัฐบาลใหแกหนวยงานตางๆ โดยใหคํานึงถึงสาขาวิชาท่ีมีความจําเปนเรงดวน  
ในการพัฒนาประเทศ และการทดแทนอัตรากําลังคนในสาขาท่ีขาดแคลนของบุคลากรภาครัฐเปนสําคัญ ท้ังน้ี  
ใหสํานักงาน ก.พ. พิจารณากําหนดใหมีกลไกในการทบทวนแผนอัตรากําลังคนภาครัฐฯ เปนระยะๆ เพ่ือใหสอดคลอง 
กับสถานการณและสภาวะแวดลอมในการพัฒนาประเทศท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลงไปดวย 
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3. ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงท่ีมีความประสงคจะขอรับการจัดสรรทุนการศึกษาจากรัฐบาลจัดสงเรื่อง  
พรอมท้ังรายละเอียดท่ีเก่ียวของ เชน การกําหนดสัดสวนของสาขาวิชาเพ่ือใหสอดคลองกับความจําเปนเรงดวน  
และความตองการในการเตรียมและพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน การวิเคราะหอัตรากําลังในภาพรวมและแผนอัตรา
กําลังคนเพ่ือทดแทนบุคลากรในสาขาท่ีขาดแคลน เปนตน ใหกับสํานักงาน ก.พ. พิจารณากอนดําเนินการเสนอเรื่องดังกลาว
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามข้ันตอนตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 27/2561 วันอังคารท่ี 3 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

030761 

 

เรื่อง : ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เอเอ็ม และ 1 บีเอ็ม  เพ่ือทําเหมืองแรของบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง 
จํากัด (มหาชน) ท่ีจังหวัดสระบุรี 

 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติการขอผอนผันใหบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี  
1 เอเอ็ม และ 1 บีเอ็ม เพ่ือทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน (เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต)  
ตามคําขอประทานบัตรท่ี 6 – 19/2554 รวม 14 แปลง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533  
วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2538 และวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2544 

2. อนุมัติการขอผอนผันใหบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เอเอ็ม 
เพ่ือเปนเสนทางขนสงแรและโรงแตงแร ตลอดจนอาคารและสิ่งปลูกสรางท่ีใชเพ่ือกิจกรรมการทําเหมืองท่ีมีอยูเดิม  
ในเขตประทานบัตรท่ี 17315/14667 ตอไปได หากการอนุญาตประทานบัตรตามคําขอประทานบัตรท่ี 8/2554  
ไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จกอนประทานบัตรเดิม (17315/14667) สิ้นอายุ 

ท้ังน้ี เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เอเอ็ม และ 1 บีเอ็ม  
เพ่ือทําเหมืองแร และหนวยงานเจาของพ้ืนท่ีอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีแลว อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน
และการเหมืองแรจะไดดําเนินการใหครบถวนถูกตองตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกอนการพิจารณา
อนุญาตประทานบัตรตอไป และจะไดประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือรับความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติเก่ียวกับการวางแผนการทําเหมืองรวมกันในพ้ืนท่ีรอยตอของบริษัทฯ และบริษัท ปูนซีเมนตไทย (แกงคอย) 
จํากัด ไปพิจารณาดําเนินการเพ่ือใหสามารถนําทรัพยากรแรมาใชประโยชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. อก. รายงานวา ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) เปนผูถือประทานบัตรชนิดแรหินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูนและหินดินดาน (เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต) ท่ีตําบลทับกวาง และตําบลทาคลอ อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
จํานวน 35 แปลง เน้ือท่ีรวม 8,173 ไร 30 ตารางวา โดยในจํานวนน้ีมีประทานบัตร จํานวน 14 แปลง เริ่มสิ้นอายุลง
ตั้งแตวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 จนถึงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ จึงไดยื่นคําประทานบัตรใหมในพ้ืนท่ีเดิม  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : อก./กษ. (สกม.สป.กษ./พด./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใชผลิตปูนซีเมนตเพ่ือรองรับความตองการปูนซีเมนต  
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียงท่ีมีแนวโนมความตองการใช
เพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมข้ึนของ
ประชากร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เปนคําขอประทานบัตรท่ี 6 – 19/2554 จํานวน 14 แปลง เน้ือท่ีรวม 3,523 ไร 56 ตารางวา เพ่ือใชเปนพ้ืนท่ี  
ทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมซึ่งเปนวัตถุดิบใหกับโรงงานผลิตปูนซีเมนตของบริษัทฯ ซึ่งหากคําขอประทานบัตรท้ัง  
14 แปลง ไมไดรับอนุญาตกอนท่ีประทานบัตรเดิมจะสิ้นอายุ จะสงผลกระทบโดยตรงตอการผลิตปูนซีเมนตของบริษัทฯ 
และกําลังการผลิตปูนซีเมนตของประเทศ ซึ่งบริษัทฯ เปนผูผลิตปูนซีเมนตรายใหญของประเทศ โดยมีกําลังการผลิต
ปูนซีเมนตในสัดสวนประมาณรอยละ 25 ของกําลังการผลิตปูนซีเมนตของประเทศ 

2. บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ไดยื่นคําขอประทานบัตรท่ี 6-19/2554 จํานวน 14 แปลง  
เน้ือท่ีรวม 3,523 ไร 56 ตารางวา โดยยื่นคําขอในพ้ืนท่ีประทานบัตรเดิมของบริษัทฯ เอง ซึ่งมีประทานบัตรท่ี 
24823/14368 ท่ี 17316/14572 และท่ี 17315/14667 จํานวนรวม 3 แปลง ครบกําหนดสิ้นอายุแลว  
(เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2559 วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 และวันท่ี 23 มิถุนายน 2561 ตามลําดับ) และจะครบ
กําหนดสิ้นอายุวันท่ี 3 กรกฎาคม 2562 อีก จํานวน 11 แปลง โดยคําขอประทานบัตรท้ังหมด 14 แปลง  
บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ไดมีหนังสือแจงวา ประทานบัตรท่ี 17315/14667 (คําขอประทานบัตรท่ี 
8/2554) ท่ีครบกําหนดสิ้นอายุในวันท่ี 23 มิถุนายน 2561 เปนท่ีตั้งของโรงแตงแร เสนทางขนสงแร ตลอดจนอาคาร
และสิ่งปลูกสรางท่ีใชเพ่ือกิจกรรมการทําเหมือง และเปนทางเขาโรงปูนท่ีมีการเช่ือมตอสายพานไปยังแปลงอ่ืนๆ  
(เปนแปลงปากโม) หากการอนุญาตประทานบัตรตามคําขอประทานบัตรท่ี 8/2554 ไมสามารถดําเนินการแลวเสร็จ
กอนท่ีประทานบัตรท่ี 17315/14667 จะสิ้นอายุ จะสงผลกระทบโดยตรงตอการผลิตปูนซีเมนตของบริษัทฯ  
จึงขอผอนผันใหบริษัทฯ สามารถใชเสนทางขนสงแรและโรงแตงแร ตลอดจนอาคารและสิ่งปลูกสรางท่ีใชเพ่ือกิจกรรม  
การทําเหมืองในเขตคําขอประทานบัตรแปลงดังกลาวตอไปได เพ่ือใหสามารถผลิตปูนซีเมนตไดอยางตอเน่ือง 

3. พ้ืนท่ีคําขอประทานบัตรท้ัง 14 แปลงน้ี อยูในพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เอเอ็ม และ 1 บีเอ็ม ของลุมนํ้าปาสัก  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2538 เปนปาสงวนแหงชาติ ปาทับกวางและปามวกเหล็ก แปลงท่ี 1  
ไมเปนแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษ ไมเปนพ้ืนท่ีตองหามสําหรับการทําเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของ  
สวนราชการตางๆ ซึ่งบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ไดยื่นคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไมแลว 
การปดประกาศการขอประทานบัตรไมมีผูรองเรียนคัดคาน สํานักงานเทศบาลเมืองทับกวางและองคการบริหารสวนตําบลทาคลอ 
ไดใหความเห็นชอบในการขอประทานบัตรท้ัง 14 แปลงน้ีแลว 

4. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรไดตรวจสอบพ้ืนท่ีคําขอประทานบัตรรวมกับสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมปาไมแลว ปรากฏวาพ้ืนท่ีคําขอประทานบัตรมีสภาพแวดลอมและ  
การใชประโยชนไมเปลี่ยนแปลงไปจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ไมมีปญหาเรื่องรองเรียนคัดคาน และ
การเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ีจะไมกอใหเกิดมลภาวะหรือสรางความขัดแยงกับราษฎรในพ้ืนท่ีแตอยางใด 

มติ ครม. : 1. อนุมัติผอนผันใหบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ใหใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เอเอ็ม 
และ 1 บีเอ็ม เพ่ือทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดาน (เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต)  
ตามคําขอประทานบัตรท่ี 6 – 19/54 รวม 14 แปลง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533  
วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2538 และวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2544 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 



6 
 

2. อนุมัติผอนผันใหบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ใชประโยชนในพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เอเอ็ม  
(ในเขตประทานบัตรท่ี 17315/14667) เพ่ือเปนเสนทางการขนสงแรหรือดําเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีมิใชการทําเหมืองแร 
ในระหวางท่ียังไมสามารถออกประทานบัตรใหมในพ้ืนท่ีดังกลาว ตามนัยความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

3. ใหกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการกํากับดูแลใหบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) ดําเนินการใหถูกตอง ครบถวน เปนไปตามข้ันตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดตอไป 

4. ใหกระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ และขอสังเกตของกระทรวงคมนาคมไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

5. ใหคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติเรงรัดการจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการแร  
ใหแลวเสร็จและใหนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 27/2561 วันอังคารท่ี 3 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

030761 

 

เรื่อง : รางพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ รางพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญเพ่ือจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งกําหนดการบริหารกองทุนและขยาย
วัตถุประสงค รวมท้ังเพ่ิมแหลงเงินทุนของกองทุนดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กค. เสนอวา โดยท่ี ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุน

ประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจและฐานราก ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของกระทรวงการคลัง ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทวงการคลังประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ 
และให กค. รับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเก่ียวกับ การจัดต้ังกองทุนประชารัฐ  
เพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 ไปดําเนินการตอไป โดยเห็นควร
ใหตราเปนกฎหมายเฉพาะ 

2. ตอมา กค. ไดจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามขอสังเกตของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนขอ 1.  
โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากทําหนาท่ีบริหารกองทุนดังกลาวภายใตวัตถุประสงค
เพ่ือสรางความมั่นคงใหแกประชาชนผูมีรายไดนอยและเกษตรกร นอกจากน้ี เห็นควรขยายวัตถุประสงคของกองทุน  
ใหครอบคลุมในดานสังคม กค. จึงไดยกรางพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม  
พ.ศ. ....  ข้ึน โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการจัดตั้งกองทุนและวัตถุประสงคกองทุน คณะกรรมการกองทุน การพัสดุ  
การบัญชี และการตรวจสอบ รวมท้ังบทเฉพาะกาล 

3. ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี  
4 ธันวาคม 2560 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

4. ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2560  
ไดมีมติเห็นชอบในหลักการใหจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ท้ังน้ี คณะกรรมการนโยบาย

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการแกไขปญหาท่ีจะสงผลกระทบตอประชาชน  
ผูมีรายไดนอย และเกษตรกรท่ีลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียน  
เพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ รวมท้ังประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภท  
ซึ่งเปนประชาชนลําดับฐานราก และเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บริหารทุนหมุนเวียนมีขอสังเกตวา คณะกรรมการกองทุนฯ ควรกํากับการจายเงินกองทุนฯ ใหเกิดประสิทธิภาพ  
และใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการจัดต้ังกองทุนฯ รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑการชวยเหลือประชาชนในภาวะ
ลําบากใหมีความชัดเจนย่ิงขึ้น 

5. คณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียนไดเสนอเรื่องการจัดตั้งกองทุนตามขอ 4. ดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2561 เห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคมตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ ท้ังน้ี ให กค. รับขอสังเกตของคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารทุนหมุนเวียนไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปอยางเครงครัด 

6. กค. ไดจัดทํารางพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... เพ่ือให  
การดําเนินงานของกองทุนเปนไปอยางรอบคอบ รัดกุม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะชวยขยายวัตถุประสงคของกองทุน
ประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ทําใหกองทุนสามารถดําเนินการสนับสนุนโครงการท่ีใหบริการสังคม  
เพ่ือชวยเหลือประชาชนในภาวะลําบากทุกประเภทไดอยางครอบคลุมทุกดาน และเพ่ือใหกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคมสามารถระดมเงินทุนจากภาคเอกชนและประชาชนเปนแหลงเงินทุนในการจายเงินสนับสนุนโครงการ  
ท่ีใหบริการทางสังคมตางๆ ตลอดจนชวยเหลือบรรเทาภาระงบประมาณในระยะยาวและเกิดความมั่นคงทางการเงิน 

7. รางพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... ไดมีบทบัญญัติใหกองทุน
สามารถนําเงินท่ีไดรับเก็บไวใชจายไดโดยไมตองนําสงคลัง  ซึ่งตองดําเนินการตามในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 กลาวคือ ตองเสนอ กค. ใหความเห็นชอบกอนเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่ง  กค.  
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... ตามนัย
มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐฯ ดังกลาวแลว 

8. กค. ไดนํารางพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีไปดําเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2560 แลว โดยไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นรางกฎหมายผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศผานทางเว็บไซต www.lawmendment.go.th เว็บไซต กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th และ
เว็บไซต www.facebook.com/กรมบัญชีกลาง  ประเทศไทย The Comptroller General’s Department Thailand 
และไดจัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ ไดแก สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงาน
กองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
กระทรวงพาณิชย สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (องคการมหาชน) สภาเกษตรกรแหงชาติ และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

9. การจัดทํารางพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคมดังกลาว มีความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรชาติในหัวขอการสรางความเปนธรรมและลดความเลื่อมล้ําในสังคม และ กค. ไดเสนอแผนในการจัดทํา
กฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว
มาดวยแลว 

http://www.facebook.com/กรมบัญชีกลาง
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไปประกอบการพิจารณา
ดวย และสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมาย  
ลําดับรองซึ่งตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

3. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 27/2561 วันอังคารท่ี 3 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

030761 

 

เรื่อง : ขออนุมัติรางเอกสารผลลัพธการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี ( JC) ไทย - อินโดนีเซีย 
ครั้งท่ี 9 

 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบรางเอกสารผลลัพธการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี ไทย – 
อินโดนีเซีย ครั้งท่ี 9 (9th Meeting of the Joint Commission between the Kingdom of Thailand and the 
Republic of Indonesia – JC) 

2. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางเอกสารผลลัพธการประชุมฯ โดยไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี
ไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไวให กต. ดําเนินการได โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังช้ีแจงเหตุผล
และประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว 
(การประชุมฯ มีกําหนดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองย็อกยาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รางเอกสารผลลัพธการประชุมดังกลาวมีสาระสําคัญเก่ียวกับประเด็นความรวมมือทวิภาคีท่ีท้ังสองประเทศ  

เห็นพองท่ีจะดําเนินการรวมกัน ประเด็นท่ีท้ังสองฝายจะกําหนดแนวทางแกไขและขจัดปญหาอุปสรรค พัฒนาและ/หรือ
ผลักดันใหเกิดความคืบหนา เพ่ือประโยชนในการดําเนินความสัมพันธ โดยมีประเด็นสําคัญท่ีจะมีการหยิบยกข้ึนระหวาง
การประชุมฯ ดังน้ี 

1.1. ดานการเมืองและความมั่นคง  ไดแก การสงเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอยางตอเน่ือง  
ความรวมมือดานการตอตานการกอการราย การปองกันและปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมขามชาติ ความ
รวมมือดานการปองกันประเทศและการทหาร และการแลกเปลี่ยนความเห็นอยางไมเปนทางการเรื่องเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะในทะเลอันดามัน 

1.2 ดานกฎหมายและกงสุล  ไดแก ความรวมมือระหวางสํานักงานอัยการสูงสุดของท้ังสองประเทศ  
ดานคดีอาญา ความชวยเหลือทางอาญาตางตอบแทน ความรวมมือเพ่ือสงกลับลูกเรือไทยและอินโดนีเซีย และการตอตาน
การคาสัตวปาอยางผิดกฎหมาย รวมถึงการสงลิงอุรังอุตังท่ีถูกลักลอบนําเขาไทยกลับถ่ินกําเนิดในอินโดนีเซีย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ./สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับ
อินโดนีเซียแบบรอบดานท่ีครอบคลุมมิติความสัมพันธดานตางๆ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.3 ดานเศรษฐกิจ ไดแก ความรวมมือเพ่ือสงเสริมการคาและการลงทุนรวมถึงการแกไขอุปสรรคทางการคา
และการลงทุน ความรวมมือดานพลังงาน ความรวมมือดานเศรษฐกิจสรางสรรค การสงเสริมการทองเท่ียวระหวางกันและ
ความรวมมือเพ่ือเปนจุดปลายทางรวมดานการทองเท่ียว ความรวมมือดานการเงินและการธนาคาร และความรวมมือ  
ดานการเกษตรท่ีเก่ียวกับสินคาพืชสวน ยางพารา และปาลมนํ้ามัน ความรวมมือดานประมงและการตอตานการทําประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU) ท้ังในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี และความรวมมือเพ่ืออํานวย
ความสะดวกการสงกลับลูกเรือและเรือประมงและเรือบรรทุกสัตวนํ้าของไทยในอินโดนีเซีย 

1.4 ดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ความรวมมือดานสาธารณสุข ความรวมมือดานวิชาการและความชวยเหลือ
เพ่ือการพัฒนา ความรวมมือดานวัฒนธรรม และความรวมมือทางวิชาการ ความรวมมือดานการศึกษา รวมถึงการให
ทุนการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย 

1.5 ดานเอกสิทธ์ิและความคุมกันทางการทูต  ไดแก การประสานงานเพ่ืออํานวยความสะดวกแก  
สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทยในกระบวนการการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินซึ่งเปนท่ีตั้งของ  
สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย และการซื้ออาคารเพ่ือเปนสถานท่ีทําการของสถานกงสุลอินโดนีเซีย 
ณ จังหวัดสงขลา 

1.6 ความรวมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี  ไดแก การหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาค
และระดับโลก ความรวมมือในการเลือกตั้งในเวทีระหวางประเทศ การสงเสริมความรวมมือในกรอบความรวมมือพหุภาคีตางๆ 
รวมถึงอาเซียน สมาคมแหงภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (IORA) ความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก 
(APEC) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) และองคการความรวมมือ
อิสลาม (OIC) 

2. รางเอกสารผลลัพธการประชุม เปนการบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยคามรวมมือทวิภาคี
ไทย – อินโดนีเซีย ครั้งท่ี 9 ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการรับทราบพัฒนาการของการดําเนินความสัมพันธระหวางไทยกับ
อินโดนีเซีย และเปนการแสดงเจตนารมณของท้ังสองฝายท่ีจะมุงเสริมสรางและกระชับความสัมพันธในดานตางๆ  
โดยไมมีถอยคําหรือบริบทท่ีมุงจะกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ ดังน้ัน รางเอกสาร
ผลลัพธการประชุมดังกลาวจึงไมเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ และไมใชหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มติ ครม.  : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางเอกสารผลลัพธ
การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี (JC) ไทย – อินโดนีเซีย ครั้งท่ี 9 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ
และไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 27/2561 วันอังคารท่ี 3 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

030761 

 

เรื่อง : การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศสู Thailand 4.0 
 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ยกเวนให สวทช. ไมตองปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีอางถึงองคการมหาชนท่ีมีพระราชบัญญัติท่ัวไป
โดยเฉพาะมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2547 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนฯ และ
มติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 19 พฤษภาคม 2552 เรื่องแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองคการมหาชน 

2. เห็นชอบในหลักการของการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ และมอบหมายให
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการจัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัฒนาตามความตองการของภาครัฐ 

3. เห็นชอบในหลักการของการจัดตั้ง Holding Company ท่ีดําเนินธุรกิจในรูปแบบเอกชน และพิจารณา
สนับสนุนการจัดตั้ง Holding Company ตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รัฐบาลไทยไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย โดยใหมีบุคลากรดานการ

วิจัยและพัฒนาอยางนอย 25 คนตอประชากร 10,000 คน ในป พ.ศ. 2564 และอยางนอย 60 คนตอประชากร 
10,000 คน ในป พ.ศ. 2579 ซึ่งในการพัฒนาและเพ่ิมจํานวนบุคลากรวิจัยเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต  
ท่ีตองแขงขันกับนานาประเทศ ประเทศไทยจําเปนตองปรับระบบการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการสรางเสนทางอาชีพ
นักวิจัยเพ่ือดึงดูดใหเยาวชนหันมาศึกษาสายวิทยาศาสตรมากข้ึน และเขาสูอาชีพนักวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ  
ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 อีกท้ังยังตองดึงดูดบุคลากรท่ีมีความสามารถสูงท่ัวโลกเขามารวมทํางานวิจัยและพัฒนา
ระดับช้ันนํา (Frontier Research) ซึ่งการเพ่ิมจํานวนและพัฒนาคุณภาพบุคลากรวิจัยอาชีพเหลาน้ีเปนบทบาท  
ของหนวยงานวิจัยท้ังสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย เพราะหลังจบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  
ผูจบการศึกษาตองทํางานวิจัยอีกระยะหน่ึงเพ่ือฝกฝนใหเปนนักวิจัยอาชีพ จึงจะสามารถเขาสูเสนทางอาชีพนักวิจัย  
ไดอยางเต็มเวลา 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : วท./กษ. (วก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหหนวยงานวิจัยเหลาน้ีเปนองคกรหลักในการขับเคลื่อน
นโยบาย Thailand 4.0  และยกระดับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม  
ของประเทศเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อยางไรก็ตาม สถาบันวิจัยของรัฐสวนใหญจัดตั้งภายใตพระราชบัญญัติเฉพาะ และพระราชบัญญัติองคการมหาชน 
ซึ่งแมวาตามกฎหมายจัดตั้งไดระบุใหเปนอํานาจของคณะกรรมการของหนวยงาน แตปจจุบัน มีขอจํากัดในการจาง
บุคลากรและการกําหนดคาตอบแทน เน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรี เชน 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2547 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือน
และประโยชนตอบแทนอ่ืนของผูอํานวยการองคการมหาชนและหลักเกณฑการกําหนดเบ้ียประชุมและประโยชน  
ตอบแทนอยางอ่ืนของประธานกรรมการ กรรมการท่ีปรึกษา และอนุกรรมการขององคการมหาชน ตามท่ีคณะกรรมการ
พัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ และเห็นควร  
ใหนําหลักเกณฑดังกลาวไปใชกับหนวยงานของรัฐท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะท่ีมีภารกิจในการใหบริการสาธารณะ
เชนเดียวกับองคการมหาชนท่ีจัดตั้งข้ึนตามนัยแหงพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2552 มีมติเห็นชอบปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2547 
เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนฯ หลักเกณฑการกําหนดเบ้ียประชุมฯ และการพัฒนา  
การดําเนินงาน และการประเมินผลองคการมหาชน จากเดิม ท่ีกําหนดวา “เห็นควรกําหนดกรอบวงเงินรวมสําหรับ
คาใชจายดานบุคลากรสําหรับองคการมหาชน เชน เงินเดือน คาตอบแทน เบ้ียประชุม เปนตน ไวไมเกินรอยละ 30  
ของเงินอุดหนุนประจําป หากองคการมหาชนใดไมสามารถดําเนินการใหอยูในกรอบวงเงินดังกลาวได ใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณายกเวนเปนรายๆ ไป” เปน “เห็นควรกําหนดกรอบวงเงินรวมสําหรับคาใชจายดานบุคลากรสําหรับ
องคการมหาชน เชน เงินเดือน คาตอบแทน เบ้ียประชุม เปนตน ไมเกินรอยละ 30 ของเงินอุดหนุนประจําป  
หากองคการมหาชนใดไมสามารถดําเนินการใหอยูในกรอบวงเงินดังกลาวได ใหนําเสนอตอ ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณาเปนรายกรณี 
โดยใหขอความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย” 

2. จากการดําเนินนโยบายบัญชีนวัตกรรมไทยและบัญชีสิ่งประดิษฐไทยท่ีมีศักยภาพในการขายใหแกหนวยงาน
ภาครัฐยังไมมีมากนัก สวนหน่ึงอาจเปนเพราะผลิตภัณฑและบริการนวัตกรรมและผลงานสิ่งประดิษฐ ยังไมตอบโจทย
ความตองการของหนวยงานภาครัฐ ดังน้ันภาครัฐควรมีกลไกสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมท่ีเปนความตองการ  
ของภาครัฐโดยตรงดวยการแปลงความทาทายทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศมาสูการสรางความสามารถทาง
นวัตกรรมของประเทศ 

การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐจําเปนตองมีการออกกฎหมาย โดยอาจ
ออกเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพ่ือกําหนดใหหนวยงานภาครัฐเขารวมโครงการและกําหนดหลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ ในการท่ีจะแปลงความทาทายของสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ เชน ความมั่นคง สาธารณสุข คมนาคม และสิ่งแวดลอม ท่ีตองการวิธีการแกไขปญหาแบบใหม  
ไปสูการสรางความสามารถทางเทคโนโลยีในประเทศ เพ่ือเปนตัวเรงในการสรางธุรกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เปาหมายท่ีใชความรูและเทคโนโลยีเขมขน อันจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของผูประกอบการ  
และขีดความสามรถในการแขงขันของประเทศ โดยกฎหมายควรมีสาระสําคัญดังน้ี 
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2.1 หนวยงานของรัฐท่ีมีแผนรายจายเพ่ือการลงทุนสูง และมีสัดสวนการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศสูง 
ตองจัดสรรเงินสวนหน่ึงสําหรับจัดทําและบริหารโครงการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของหนวยงานน้ันๆ  
โดยหนวยงานของรัฐน้ัน อาจเปนผูบริหารโครงการเองหรือมอบหมายหนวยงานอ่ืนท่ีทําหนาท่ีผูบริหารโครงการก็ได  
ซึ่งกรณีท่ีหนวยงานภาครัฐน้ันไมมีอํานาจหนาท่ีในการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแกภาคเอกชนโดยตรง  
อาจมอบหมายหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีบริหารโครงการแทน 

2.2 หนวยงานของรัฐนําเงินท่ีจัดสรรตามขอ 2.1 สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมท่ีแกไขปญหาความทาทาย
ของสังคมและเศรษฐกิจตามความตองการของหนวยงาน โดยสนับสนุนทุนใน 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 การพัฒนาแนวคิด
และศึกษาความเปนไปได ระยะท่ี 2 การพัฒนาตนแบบ และ ระยะท่ี 3 การทดลองผลิตจํานวนหน่ึงเพ่ือทดสอบคุณภาพ 
ซึ่งรัฐบาลสามารถมอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในรายละเอียดตอไป 

2.3 หนวยงานของรัฐท่ีตองการเปนผูรับทําการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ ตองข้ึน
ทะเบียนกับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะออกประกาศวิธีการและ
ข้ันตอนการขอข้ึนทะเบียนเปนหนวยงานท่ีรับทําการพัฒนานวัตกรรมการยื่นขอสนับสนุนของโครงการพัฒนานวัตกรรม 
โดยอาจมอบหมายให สวทช. เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกแกหนวยงานภาครัฐท่ีจัดตั้งโครงการ  
และบริหารจัดการโครงการในภาพรวมของประเทศ โดยประสานงานและใหคําปรึกษาแกหนวยงานของรัฐในการจัดทํา
โครงการ 

2.4 หนวยงานท่ีรับทําการพัฒนานวัตกรรมฯ ควรดําเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ รวมกับหนวยงาน
ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจอยางนอย 1 ราย โดยหนวยงานภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจน้ันตองมีสวนรวม  
ในกระบวนการวิจัยและพัฒนาอยางมีนัยสําคัญ เพ่ือใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนองคความรู  
ไปพรอมกับการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการผลิตเชิงทรัพย 

2.5 เมื่อสิ้นโครงการ ผูเขารวมโครงการท่ีเปนหนวยงานภาคเอกชนสามารถนําตนแบบท่ีผานการทดสอบ
คุณสมบัติ ขอข้ึนทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ท้ังน้ีตองเปนตนแบบท่ีสามารถผลิตเชิงพาณิชยไดแลว 

2.6 สิทธิในทรัพยสินทางปญญาและผลประโยชนอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนานวัตกรรมตามโครงการ  
ใหตกเปนของหนวยงานท่ีรับทําการพัฒนานวัตกรรมและหนวยงานภาคเอกชนท่ีเขารวมโครงการ ตามสัดสวนการมี  
สวนรวมในโครงการ เวนแตจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน 

3. หนวยงานวิจัย เชน สวทช. รวมถึงสถาบันวิจัยของรัฐอ่ืนและสถาบันการศึกษา ท่ีมีการวิจัยและพัฒนาจะ
สามารถเรงใหเกิดบริษัท Spin – off และเรงการเติบโตของบริษัทดังกลาวมากข้ึนได หากสามารถจัดตั้งหนวยธุรกิจ  
ท่ีรับผิดชอบการลงทุนในรูปบริษัทเอกชนโดยท่ียังมีการทํางานอยางใกลชิดกับหนวยงานวิจัย เพ่ือใหการทํางานดานธุรกิจ
มีความคลองตัว สามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว ขยายการลงทุนไดเมื่อมีโอกาส และถอนการลงทุนไดอยางรวดเร็วหากมี
ความเสี่ยงเกิดข้ึน และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดหนวยงานธุรกิจหรือท่ีเรียกวา Holding Company ท่ีจะจัดตั้ง
ภายใตหนวยงานวิจัยเปนหนวยธุรกิจของรัฐประเภทใหม ควรตองดําเนินการในรูปแบบบริษัทเอกชนท่ีไมเปนรัฐวิสาหกิจ 
เพราะปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญท่ีสุดของการจัดตั้ง Holding Company คือ บริษัทตองสามารถดําเนินการและตัดสินใจ
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บนฐานของธุรกิจแบบมืออาชีพดานธุรกิจและสามารถบริหารจัดการเรื่องตางๆ ทางธุรกิจไดอยางคลองตัวเหมือน
บริษัทเอกชน แตในขณะเดียวกันยังสามารถทํางานใกลชิดกับหนวยงานวิจัย เพ่ือใหเกิดการเช่ือมโยงความรู  
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรม การคา และการลงทุน เพ่ือเปนชองทางในการนําความรู  
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปสูการลงทุนใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายท่ีรัฐตองการผลักดัน  
โดยบริษัทน้ีควรเนนลงทุนในธุรกิจท่ีใหม หรือธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยีใหม 

ในการจัดตั้ง Holding Company ท่ีไมเปนรัฐวิสาหกิจ สวทช. ตองรวมลงทุนไมเกินรอยละ 50 โดยอาจรวม
ลงทุนกับหนวยงานภาคเอกชนท่ีเปนกลางและมีวัตถุประสงคในการสงเสริมธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งอาจมีรูปแบบเปนมูลนิธิ  
ซึ่งจัดตั้งเพ่ือวัตถุประสงคดังกลาว หรืออาศัยมูลนิธิท่ีจัดตั้งแลวซึ่งมีวัตถุประสงคในลักษณะเดียวกัน ท้ังน้ีการกํากับดูแล
และการบริหารจัดการของ Holding Company น้ี จะใชหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เชนเดียวกับบริษัทจดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย เพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลท่ีเปนสากล อยางไรก็ตาม การดําเนินการของบริษัทอาจไมหวังผลกําไรสูงสุด
เปนจุดสําคัญ แตมีเปาหมายหลัก คือ การสรางความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศเพ่ือนําไปสู
การประกอบธุรกิจไดอยางคลองตัว เพ่ือตอบสนองตอนโยบายของประเทศไดอยางรวดเร็ว 

มติ ครม. : 1. ใหคณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนพิจารณากําหนดหลักเกณฑกลางในการบริหารองคการมหาชน  
ท่ีเปนหนวยงานดานการวิจัยท้ังระบบ (รวมถึงหลักเกณฑการกําหนดอัตราเงินเดือนและคาตอบแทน การประเมินผล  
และการบริหารงานของคณะกรรมการองคการมหาชน) โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงพาณิชย สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบาย Thailand 4.0 ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 
เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 และคณะอนุกรรมการพัฒนาการและสงเสริมองคการมหาชน ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2561 
เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560 [หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวนท่ีสุด ท่ี วท (ปคร) 5401/4852  
ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2561 (เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศสู Thailand 4.0)] รวมท้ังขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติไปพิจารณาประกอบการดําเนินการดวย ท้ังน้ี ใหเรงรัดการดําเนินการในเรื่องดังกลาวใหแลวเสร็จภายใน  
หน่ึงเดือนและนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป โดยการนําเสนอใหแบงเปนระยะๆ ตามความจําเปนเรงดวนของแตละ
หนวยงาน 

2. เห็นชอบในหลักการของการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเสนอ และใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหารือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางใกลชิดในการจัดทํา
รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนานวัตกรรมตามความตองการของภาครัฐ โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย  Thailand 4.0 ในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2561 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2561 [หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดวนท่ีสุด ท่ี วท (ปคร) 
5401/4852 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2561 (เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
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ในการแขงขันของประเทศสู Thailand 4.0)] รวมท้ังขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไปพิจารณา
ประกอบการดําเนินการตอไปดวย 

3. รับทราบแนวทางการจัดตั้ง Holding Company ท่ีดําเนินธุรกิจในรูปแบบเอกชน ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีเสนอ และใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการตามนัยพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ 
กระทรวงคมนาคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 [หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ดวนท่ีสุด ท่ี วท (ปคร) 5401/4852 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง การยกระดับการวิจัย  
พัฒนา และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศสู  Thailand 4.0] รวมท้ังขอสังเกตของสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติไปพิจารณาประกอบการดําเนินการตอไปดวย 

4. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการประเมินผลสัมฤทธ์ิ  
ของงานวิจัยและนวัตกรรมตางๆ ใหชัดเจน เพ่ือใหเปนขอมูลในการกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการยกระดับการวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรมของประเทศใหเหมาะสมและมีความยั่งยืนตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 27/2561 วันอังคารท่ี 3 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

030761 
 

เรื่อง : รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดสินคาตองหามสงออก นําเขา และนําผานตามขอมติคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดสินคาตองหามสงออก 
นําเขา และนําผานตามขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
พ.ศ. ....  ซึ่งเปนการดําเนินการตามขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ท่ี 2371 (ค.ศ. 2017) ท่ี 2375 
(ค.ศ. 2017) และ ท่ี 2397 (ค.ศ. 2017) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พณ. เสนอวา โดยท่ีคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติไดออกขอมติคณะมนตรีความมั่นคง 

แหงสหประชาชาติ ท่ี 2371 (ค.ศ. 2017) เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2560 ท่ี 2375 (ค.ศ. 2017) เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2560 
และท่ี 2397 (ค.ศ. 2017) เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2560 เก่ียวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
(เกาหลีเหนือ) ประกอบกับประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติมีพันธกรณีตองปฏิบัติตามขอมติของคณะมนตรี
ความมั่นคงแหงสหประชาชาติตามขอ 25 แหงกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบ  
การดําเนินการตามขอมติดังกลาว พณ. จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดสินคาตองหามสงออก 
นําเขา และนําผานตามขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 7 มีนาคม 2561 และปรับปรุงประกาศดังกลาวข้ึนใหม เพ่ือใหเปนไปตามขอมติคณะมนตรีความ
มั่นคงแหงสหประชาชาติดังกลาว โดยไดเพ่ิมเติมสาระสําคัญดังน้ี 

1.1 เพ่ิมเติมรายการสินคาท่ีตองหามสงออกและหามนําผานไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี ไดแก คอนเดนเซตและกาซธรรมชาติเหลว ผลิตภัณฑปโตรเลียมกลั่น เครื่องจักรและเครื่องใชไฟฟา ยานพาหนะ 
สินคาแร เฉพาะเหล็ก และโลหะ 

1.2 ใหนํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับอากาศยาน และนํ้ามันดิบ เปนสินคาท่ีตองหามสงออกไปยังสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 

1.3 เพ่ิมเติมรายการสินคาท่ีตองหามนําเขามาในราชอาณาจักร  ไดแก อาหารทะเล สิ่งทอและของทําดวย
สิ่งทอ อาหารและผลิตภัณฑทางการเกษตร เครื่องจักร และเครื่องใชไฟฟา ดินและหิน ไม และยานพาหนะ เฉพาะเรือ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือมาตรการดังกลาวมีผลบังคับใชโดยเร็ว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และสิ่งกอสรางลอยนํ้า ท่ีสงมาจากหรือมีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
2. สาระสําคัญของรางประกาศ 

2.1 กําหนดใหยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดสินคาตองหามสงออก นําเขา และนําผาน  
ตามขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. 2561  
ลงวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2561 

2.2 กําหนดนิยามคําวา “อาวุธและยุทโธปกรณ ” และกําหนดนิยามคําวา “สินคาฟุมเฟอย” “คอนเดนเซต
และกาซธรรมชาติเหลว ” “ผลิตภัณฑปโตรเลียมกลั่น ” “เครื่องจักรและเครื่องใชไฟฟา ” “ยานพาหนะ” “สินคาแร” 
“นํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับอากาศยาน” “นํ้ามันดิบ” “อาหารทะเล” “สิ่งทอและของทําดวยสิ่งทอ” “อาหารและผลิตภัณฑ
ทางการเกษตร” “ดินและหิน” และ “ไม” ใหเปนไปตามรายการสินคาตามบัญชีทายประกาศ 

2.3 กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณ สินคาฟุมเฟอย คอนเดนเซตและกาซธรรมชาติเหลว ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมกลั่น เครื่องจักรและเครื่องใชไฟฟา ยานพาหนะ สินคาแร เฉพาะเหล็ก และโลหะ เปนสินคาท่ีตองหามสงออก
และหามนําผานไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และใหนํ้ามันเช้ือเพลิงสําหรับอากาศยาน และนํ้ามันดิบ 
เปนสินคาท่ีตองหามสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 

2.4 กําหนดใหอาวุธและยุทโธปกรณ สินคาแร รูปปน อาหารทะเล สิ่งทอและของทําดวยสิ่งทอ อาหารและ
ผลิตภัณฑทางการเกษตร เครื่องจักรและเครื่องใชไฟฟา ดินและหิน ไม และยานพาหนะ เฉพาะเรือและสิ่งกอสรางลอยนํ้า 
ท่ีสงมาจากหรือมีแหลงกําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เปนสินคาท่ีตองหามนําเขามาในราชอาณาจักร 

2.5 กําหนดใหสินคาท่ีกําหนดไวตามขอ 2.3 และขอ 2.4 เปนสินคาท่ีตองหามสงออก หามนําเขา  
และหามนําผานราชอาณาจักร ไปยังกองกําลังติดอาวุธ เพ่ือใชสนับสนุนกองกําลังติดอาวุธของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหล ี

2.6 กําหนดขอยกเวนท่ีมิใหใชบังคับ เชน เพ่ือวัตถุประสงคทางดานมนุษยธรรมสําหรับพลเมืองของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือเพ่ือใชในกิจกรรมของคณะผูแทนทางการทูต หรือเพ่ือใชในการดํารงชีพ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ไดพิจารณาแลวเห็นชอบกับรางประกาศดังกลาว เน่ืองจากเปนไปตามพันธกรณีท่ีประเทศไทยในฐานะ

สมาชิกสหประชาชาติท่ีตองดําเนินการตามขอมติของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ซึ่งเปนไปตามกฎบัตร
สหประชาชาติ ขอ 25 

มติ ครม.  : อนุมัติในหลักการ รางประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง กําหนดสินคาตองหามสงออก นําเขา และนําผาน  
ตามขอมติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ กรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. ....   
ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของกระทรวงการคลังและกระทรวงการตางประเทศไปประกอบการพิจารณาดวย  
แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 27/2561 วันอังคารท่ี 3 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

030761 

 

เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน รวม 2 ฉบับ 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 4021 
สายตอเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุม – หาแยกฉลอง ท่ีบานโคกโตนด และเพ่ือขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 4024 
สายหาแยกฉลอง – ราไวย ท่ีบานโคกโตนด พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
เพ่ือขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 4021 สายตอเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุม – หาแยกฉลอง ท่ีบานโคกโตนด  
และเพ่ือขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 4024 สายหาแยกฉลอง – ราไวย ท่ีบานโคกโตนด ในทองท่ีเทศบาลตําบลราไวย 
และเทศบาลตําบลฉลอง อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

2. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบึง และตําบลบอวิน  
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบึง 
และตําบลบอวิน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพ่ือขยายทางหลวงชนบท ชบ.1032 และสรางทางหลวงชนบท  
สายเช่ือมระหวางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กับทางหลวงชนบท ชบ.1032 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คค. เสนอวา กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทไดสํารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการกอสราง  

และไดทําการศึกษาวิเคราะห ตลอดจนจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียกับโครงการกอสรางแลว ดังน้ี 
1. โครงการขยายทางหลวงแผนดิน 4021 สายตอเขต เทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุม – หาแยกฉลอง ท่ีบานโคกโตนด 

และทางหลวงแผนดินหมายเลข 4024 สายหาแยกฉลอง – ราไวย ท่ีบานโคกโตนด ในทองท่ีตําบลราไวย และตําบลฉลอง 
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหวาง กม. 0+000.000 – กม.1+000.000 รวมระยะทาง 1.000 กิโลเมตร  
มีสวนกวางท่ีสุด 150 เมตร และสวนท่ีแคบท่ีสุด 100 เมตร 

1.1 เน่ืองจากจังหวัดภูเก็ตเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญของประเทศ ปจจุบันถนนสายหลักมีปริมาณจราจร
หนาแนนมาก และแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ดังน้ัน เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของการจราจร  
ภายในจังหวัดใหเปนไปอยางสะดวกและปลอดภัย กรมทางหลวงจึงจัดทําโครงการปรับปรุงหาแยกฉลอง ซึ่งเปนจุดตัด

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คค./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจร  
และการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทางแยกระดับพ้ืนดินของถนน 4 สาย ประกอบดวยทางหลวงแผนดินหมายเลข 4024 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 
4021 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 4028 และถนนเทศบาล ซึ่งควบคุมการจราจรดวยสัญญาณไฟจราจร เมื่อป 2559 
มีปริมาณการจราจรผานทางแยกสูงถึง 65,879 คัน/วัน ทําใหมีปญหาความลาชาในการรอสัญญาณไฟ กอใหเกิดความ
ไมสะดวกในการเดินทางและเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง เพ่ือการบรรเทาปญหาจราจร เพ่ิมประสิทธิภาพระดับการใหบริการ  
และเพ่ิมความปลอดภัย จึงเห็นควรปรับปรุงใหเปนทางลอดผานบริเวณทางแยกดังกลาว 

1.2 ลักษณะของโครงการเปนการสรางทางลอด ขนาด 2 ชองจราจร ไป – กลับ ระยะทางประมาณ  
1 กิโลเมตร มีปริมาณทรัพยสินท่ีถูกเวนคืนเปนท่ีดินประมาณ 13 แปลง รวมวงเงินในการดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
ประมาณ 9,000,000 บาท 

1.3 กรมทางหลวงไดทําการศึกษาวิเคราะหความคุมคาของการดําเนินงานโครงการดังกลาวพบวา จะบรรเทา
ปญหาจราจร เพ่ิมประสิทธิภาพระดับการใหบริการ และเพ่ิมความปลอดภัย 

2. โครงการขยายทางหลวงชนบท ชบ.1032 และสรางทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหวางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 กับทางหลวงชนบท ชบ.1032 

2.1 เน่ืองจากทางหลวงชนบท ชบ.1032 เปนถนนท่ีเช่ือมระหวางทางหลวงชนบท ชบ.3013 ผานไปสู  
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และเช่ือมตอไปยังทาเรือแหลมฉบังท่ีมีการนําเขาและสงออกสินคาเปนจํานวนมาก เพราะ
สามารถเขาถึงทาเรือแหลมฉบังไดรวดเร็วกวาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ โดยในปจจุบันมีปริมาณการจราจรเพ่ิมมากข้ึน แตทางหลวง
ชนบทสายดังกลาว มีความคับแคบและมีปริมาณรถบรรทุกสัญจรผานแหลงชุมชนเปนจํานวนมาก เพ่ือบรรเทาและ
แกปญหาการจราจรติดขัดในตัวเมือง รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และเช่ือมโยงระบบโครงขายคมนาคมในเขตเมือง
และนอกเมืองใหมีความสมบูรณเพ่ือใหการเดินทางมีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งข้ึน จึงมีความจําเปนตองขยาย
และสรางทางหลวงชนบทสายดังกลาว 

2.2 ลักษณะของโครงการเปนการขยายและกอสรางทางหลวงชนบท ดังน้ี 
(1) ตอนท่ี 1 โครงการขยายทางหลวงชนบท ชบ.1032 ชวง กม. 0+000 ถึง 0+500 ระยะทาง 

0.500 กิโลเมตร เปนถนนเดิมขนาด 2 ชองจราจร ชองจราจรกวางชองละ 3.50 เมตร ชนิดผิวจราจรเปนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก ปรับปรุงไหลทางกวางขางละ 2.50 เมตร เปนผิวคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.25 เมตร เขตทางกวาง 12.00 เมตร 
ชวง กม. 0+500 ถึง กม. 2+500 ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร เปนถนนเดิมขนาด 2 ชองจราจร ชองจราจรกวางชองละ 
3.50 เมตร ปรับผิวจราจรเดิมโดยการเสริมดวยแอสฟลทติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร พรอมกอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก บอพัก และกอสรางทางลอดเหลี่ยมใตไหลทางท้ังสองขาง เขตทางกวาง 10 – 12 เมตร และชวง 
กม. 2+500 ถึง กม. 12+566 ระยะทาง 10.066 กิโลเมตร ขยายชองจราจรเปน 4 ชองจราจร ชนิดผิวจราจรเปน
คอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.25 เมตร ชองจราจรกวางชองละ 3.25 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.50 เมตร เกาะกลาง
แบบยกกวาง 1.50 เมตร พรอมกอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บอพัก และทอลอดเหลี่ยมใตไหลทางท้ังสองขาง 
เขตทางกวาง 20.00 เมตร 
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(2) ตอนท่ี 2 โครงการกอสรางทางหลวงชนบทสายเช่ือมระหวางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  
กับทางหลวงชนบท ชบ.1032 ระยะทางประมาณ 2.045 กิโลเมตร เปนถนนสรางใหมขนาด 4 ชองจราจร  
ชนิดผิวจราจรเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.25 เมตร ชองจราจรกวางชองละ 3.50 เมตร ไหลทางกวางขางละ  
2.75 เมตร ทางเทากวางขางละ 3.15 เมตร เกาะกลางกวาง 4.20 เมตร พรอมกอสรางระบบระบายนํ้าใตทางเทา  
ท้ังสองขาง เขตทางกวาง 30.00 เมตร ระยะทางรวมท้ังหมดประมาณ 14.611 กิโลเมตร มีท่ีดินท่ีจะถูกเวนคืน
ประมาณ 39 ไร มีอาคารสิ่งปลูกสรางถูกเวนคืนประมาณ 81 หลัง ใชงบประมาณในการดําเนินโครงการประมาณ 
698.75 ลานบาท เปนงบประมาณในการเวนคืนท่ีดินและอสังหาริมทรัพยประมาณ 90 ลานบาท และงบประมาณ  
ในการกอสรางประมาณ 608.75 ลานบาท 

2.3 กรมทางหลวงชนบทไดศึกษาวิเคราะหความเหมาะสมในการดําเนินโครงการดังกลาวพบวา มีความ
เหมาะสมในการดําเนินการ และหากพิจารณาถึงผลประโยชนทางออมท่ีเก่ียวกับการรองรับการขยายตัวของเมืองและ  
การพัฒนาพ้ืนท่ีในอนาคต โครงการจะมีความเหมาะสมมากข้ึนอีก 

3. กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนได
สวนเสียกับการดําเนินการโครงการกอสรางตามรางพระราชกฤษฎีกา รวม 2 ฉบับ ดังกลาว ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แลว ซึ่งประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับโครงการ
ดังกลาว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ไดพิจารณาแลว เห็นดวยกับหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  

จํานวน 2 ฉบับ ตามท่ี คค. เสนอ ดังน้ี 
1. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 4021 

สายตอเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุม – หาแยกฉลอง ท่ีบานโคกโตนด และเพ่ือขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 4024 
สายหาแยกฉลอง – ราไวย ท่ีบานโคกโตนด พ.ศ. ....  เน่ืองจากเปนการขยายทางหลวงดังกลาว เพ่ืออํานวยความสะดวก
และความรวดเร็วแกการจราจรและการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค 

2. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบึง และตําบลบอวิน  
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....  เน่ืองจากเปนการขยายทางหลวงชนบท ชบ.1032 และ สรางทางหลวงชนบท 
สายเช่ือมระหวางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กับทางหลวงชนบท ชบ.1032 เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็ว
แกการจราจรและการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค 

โดยพ้ืนท่ีท่ีขอเวนคืนดังกลาวขางตนไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามภารกิจของ กษ. แตอยางใด ท้ังน้ี กษ.  
มีความเห็นเพ่ิมเติมวาขอให คค. ใหความสําคัญกับการพิจารณาผลกระทบดานการระบายนํ้า ภายหลังจากการกอสรางดวย 
เพ่ือมิใหเกิดปญหาเรื่องการระบายนํ้าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวในอนาคต 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ 
1.1 รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 

4021 สายตอเขตเทศบาลเมืองภูเก็ตควบคุม – หาแยกฉลอง ท่ีบานโคกโตนด และเพ่ือขยายทางหลวงแผนดินหมายเลข 
4024 สายหาแยกฉลอง – ราไวย ท่ีบานโคกโตนด พ.ศ. .... 

1.2 รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบึง และตําบลบอวิน 
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได 

2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 27/2561 วันอังคารท่ี 3 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

030761 
 

เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลกุยบุรี และตําบลกุยเหนือ อําเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
ในทองท่ีตําบลกุยบุรี และตําบลกุยเหนือ อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนด
เขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงชนบท ตามโครงการกอสรางทางตางระดับขามทางรถไฟ  
บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 กับถนนองคการบริหารสวนจังหวัดกุยบุรี – ทุงนอย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คค. เสนอวา เน่ืองจากกรมทางหลวงชนบทมีแผนการดําเนินงานตามโครงการกอสรางทางตางระดับขามทาง

รถไฟบนถนน เพ่ือสนับสนุนนโยบายของ คค. ในการรองรับโครงการพัฒนาการขนสงระบบราง โครงการรถไฟทางคู  
ในบริเวณท่ีมีปญหาการจราจรติดขัดและกอใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ซึ่งเปนกิจกรรมดานอํานวยความปลอดภัย 
ในการแกไขปญหาจุดอันตรายบริเวณจุดตัดระหวางถนนของกรมทางหลวงชนบทกับทางรถไฟ เพ่ือใหการเดินทางผาน
จุดตัดทางรถไฟมีความปลอดภัยแกไขและปองกันปญหาการเกิดอุบัติเหตุการชนกันของรถยนตและรถไฟบริเวณจุดตัด
ระหวางถนนของกรมทางหลวงชนบทกับทางรถไฟ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยในการเดินทางท้ังการเดินทางบนถนน
และทางรถไฟ รวมท้ังชวยใหการเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึนและลดตนทุนคาใชจายในการเดินทางและการขนสง
ของประชาชน 

2. ลักษณะของโครงการแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 ถนนเช่ือมตอโครงการทางตางระดับ กอสรางเปน
ถนนขนาด 2 ชองจราจร ชนิดผิวจราจรเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชองจราจรกวางชองละ 3.50 เมตร ไหลทางกวางขางละ 
1.50 เมตร พรอมจุดกลับรถใตสะพาน เขตทางกวางประมาณ 35 – 50 เมตร สวนท่ี 2 โครงการทางตางระดับ 
ขามทางรถไฟ ออกแบบเปนสะพานแบบ Segmental Bridge (ชนิดหลอสําเร็จ) ขนาด 2 ชองจราจร ชองจราจรกวาง
ชองละ 3.50 เมตร ไหลทางกวางขางละ 1.50 เมตร พรอมระบบไฟฟาและระบบระบายนํ้า ความกวางสะพานรวม 
10.00 เมตร สะพานมีความยาว 310.00 เมตร รวมระยะทางยาวประมาณ 1.760 กิโลเมตร มีท่ีดินท่ีถูกเวนคืน
ประมาณ 6 แปลง มีอาคารสิ่งปลูกสราง รวมท้ังตนไมยืนตนและพืชผลท่ีถูกเวนคืนประมาณ 7 รายการ ใชงบประมาณ 
ในการดําเนินโครงการประมาณ 290.808 ลานบาท แบงเปนงบประมาณในการเวนคืนประมาณ 4.906 ลานบาท  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คค./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจร 
และการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และงบประมาณในการกอสรางประมาณ 285.902 ลานบาท 
3. การวิเคราะหโครงการ สรุปผลดังน้ี 

3.1 ความเหมาะสมในการดําเนินโครงการ พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคา 17.40 ลานบาท 
อัตราสวนผลประโยชนตอคาลงทุน (B/C Ratio) มีคา 1.08 และอัตราผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจของโครงการ 
(EIRR) มีคารอยละ 12.82 ซึ่งถือไดวาโครงการดังกลาวมีความเหมาะสมในการดําเนินการ 

3.2 ผลการวิเคราะหการยกระดับมาตรการความปลอดภัยท่ีบริเวณทางรถไฟตัดผาน Traffic Movement 
(T.M.) โดยวิเคราะหจากปริมาณรถยนตบนถนนทางหลวงชนบท ปข.1003 ซึ่งเปนสวนหน่ึงของโครงการกอสราง 
ทางตางระดับขามทางรถไฟ และปริมาณขบวนรถไฟในแตละวัน จากผลการวิเคราะห พบวา T.M. สูงกวา 100,000 ข้ึนไป 
ซึ่งตามหลักเกณฑของมาตรการความปลอดภัยท่ีบริเวณทางรถไฟตัดผาน Traffic Movement (T.M.) กําหนดใหตอง
ปรับปรุงถนนใหเปนทางตัดผานชนิดตางระดับ โดยแบงการวิเคราะห ดังน้ี 

(1) กรณีท่ีไมมีโครงการ  จะมีระดับมาตรการความปลอดภัยท่ีบริเวณทางรถไฟตัดผาน Traffic 
Movement (T.M.) ดังน้ี 

รายการ 
ป พ.ศ. 

2567 2572 2577 2582 
ปริมาณการจราจร (คัน/วัน) 12,509 15,648 18,894 22,546 
จํานวนขบวนรถไฟ (ตอวัน) 26 26 26 26 
คา T.M. (ขบวน – คัน/วัน) 325,237 406,848 491,242 856,209 

(2) กรณีท่ีมีโครงการ มีระดับมาตรการความปลอดภัยท่ีบริเวณทางรถไฟตัดผาน Traffic Movement 
(T.M.) ดังน้ี 

รายการ 
ป พ.ศ. 

2567 2572 2577 2582 
ปริมาณการจราจร (คัน/วัน) 12,509 15,648 18,894 22,546 
จํานวนขบวนรถไฟ (ตอวัน) 105 117 123 133 
จํานวนขบวนรถไฟความเร็วสูง 
(ตอวัน) 

10 10 10 10 

คา T.M. (ขบวน – คัน/วัน) 1,438,549 1,987,294 2,512,893 3,224,149 

4. กรมทางหลวงชนบทไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียกับการดําเนิน
โครงการกอสรางสะพานขามทางหลวงแผนดินดังกลาวตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 แลว ซึ่งประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับโครงการดังกลาว 
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ความเห็นของ กษ. 
กษ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา การขอตราพระราชกฤาฎีกาฉบับน้ีเปนไปเพ่ือใหมีกฎหมายรองรับใหเจาหนาท่ี 

หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทําการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ี
แนนอนในท่ีดินของเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจากกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวงชนบท) 
จะดําเนินการกอสรางทางหลวงชนบท ตามโครงการกอสรางทางตางระดับขามทางรถไฟบริเวณทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 4 กับถนนองคการบริหารสวนจังหวัดกุยบุรี – ทุงนอย เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจร
และการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค ประกอบกับพ้ืนท่ีท่ีขอเวนคืนไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามภารกิจของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณแตอยางใด จึงเห็นดวยกับหลักการรางพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี โดยขอใหกระทรวงคมนาคม
ใหความสําคัญกับการพิจารณาผลกระทบดานการระบายนํ้าภายหลังจากการกอสรางดวย เพ่ือมิใหเกิดปญหา 
เรื่องการระบายนํ้าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลกุยบุรี และตําบลกุยเหนือ 
อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 27/2561 วันอังคารท่ี 3 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

030761 
 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ....
ท่ีคณะกรรมการผังเมืองไดใหความเห็นชอบแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
มท. เสนอวา กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวม ในทองท่ีตําบลกระเสียว  

ตําบลสามชุก และตําบลยานยาว อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ตามข้ันตอนท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. 2518 กําหนดไวเสร็จเรียบรอยแลว โดยจัดใหมีการประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองท่ีดังกลาว 
และติดประกาศใหผูมีสวนไดเสียไดตรวจดูและยื่นคํารองเปนเวลา 90 วัน ปรากฏวามีคํารอง รวม 6 เรื่อง เปนคํารอง
ดานการใชประโยชนท่ีดิน จํานวน 1 เรื่อง ผูรอง 3 ราย 3 ฉบับ ดานการคมนาคมและขนสง จํานวน 3 เรื่อง ผูรอง 73 ราย 
56 ฉบับ และดานการแกไขขอกําหนดและการใชประโยชนท่ีดินหรือบัญชีแนบทายขอกําหนดผังเมือง จํานวน 2 เรื่อง  
ผูรอง 2 ราย 2 ฉบับ ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองไดประชุมเมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2560 พิจารณาคํารองดังกลาวแลว  
มีมติใหยกคํารองท้ัง 6 เรื่องดังกลาว จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือพิจารณา 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการของรางกฎกระทรวงดังกลาว ท้ังน้ี มีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา เพ่ือปองกัน

ปญหานํ้าทวม ขอใหผูท่ีเก่ียวของใหความสําคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองใหสอดคลองกับเจตนารมณของ
กฎกระทรวงดังกลาว และเพ่ือใหเปนประโยชนตอสวนรวมมากท่ีสุด โดยควรคํานึงการควบคุมการกอสรางตางๆ  
เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคกับการระบายนํ้าในพ้ืนท่ี 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมือง รวมชุมชนสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. ....  
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหมาตรการทางผังเมืองมีผลใชบังคับในทองท่ีตามเขต  
ผังเมืองรวมอันจะเปนประโยชนตอสาธารณะโดยรวมตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 

 


