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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 35/2561 วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280861 

 
เรื่อง : ขออนุมัติการลงนามในเอกสารโครงการ Supporting the Application of the Ecosystem Approach to 

Fisheries Management considering Climate and Pollution Impacts (EAF – Nansen Programme) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบ และอนุมัติใหมีการลงนามในโครงการ Supporting the Application of the 
Ecosystem Approach to Fisheries Management considering Climate and Pollution Impacts  
(EAF – Nansen Programme) ของ FAO เพ่ือดําเนินงานวิจัยและการสํารวจทรัพยากรประมงและทะเลของประเทศไทย 

2. อนุมัติในหลักการวา กอนท่ีจะมีการลงนาม หากมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงแกไขเอกสารโครงการฯ 
ในประเด็นท่ีไมใชหลักการสําคัญ ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

๓. อนุมัติใหอธิบดีกรมประมงเปนผูลงนามในเอกสารโครงการฯ 
4. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) ทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) ใหแกผูลงนามในขอ 3. 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับเอกสารโครงการ GCP/GLO/690/NOR : Supporting the Application of 

the Ecosystem Approach to Fisheries Management considering Climate and Pollution Impacts (EAF – 
Nansen Programme) จากสํานักงานองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 
(FAO - RAP) ซึ่งเอกสารดังกลาวเปนความตกลงระหวางรัฐบาลนอรเวย ผานองคกรนอรเวยเพ่ือการพัฒนาความรวมมือ 
(Norad) สถาบันวิจัยทางทะเล (IMR) FAO และประเทศตามแนวชายฝงแอฟริกา โดยโครงการฯ มีระยะเวลาดําเนินงาน 
5 ป (2560 - 2564) มีวัตถุประสงคเพ่ือลดความยากจนและสงเสริมใหมีการเขาถึงความมั่นคงทางอาหารอยางยั่งยืน 
ผานการทําการประมงอยางยั่งยืน เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการใหแกประชากรของประเทศสมาชิก  
กรมประมงไดพิจารณาโครงการแลวเห็นวา 

1.1 ภายใตโครงการฯ FAO จะดําเนินกิจกรรมโดยใชเรือสํารวจทรัพยากรทางทะเล ช่ือวา Dr Fridtjof Nansen 
(ขนาด 3,853 ตันกรอส) ซึ่งเปนเรือสัญชาตินอรเวยและเปนเรือเพียงลําเดียวในโลกท่ีชักธง UN โดยจะทําการสํารวจ  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือลดความยากจนและสงเสริมใหมีการเขาถึงความมั่นคง  
ทางอาหารอยางยั่งยืน ผานการทําการประมงอยางยั่งยืนเพ่ือความมั่นคง
ทางอาหารและโภชนาการใหแกประชากรของประเทศสมาชิก 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทางนิเวศวิทยาและประเมินทรัพยากรทะเล เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในมหาสมุทรอินเดีย  
เริ่มจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต สาธารณรัฐโมซัมบิก สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย สาธารณรัฐมอริเชียส สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสิ้นสุดการสํารวจ ณ ทะเล
อันดามัน ประเทศไทย  

1.2 เรือสํารวจ Dr Fridtjof Nansen เปนเรือสํารวจท่ีมีความทันสมัยและมีอุปกรณวิทยาศาสตรเพียบพรอม
สําหรับการสํารวจทรัพยากรทางทะเล บนเรือดังกลาวไดจัดใหมีหองปฏิบัติการพิเศษสําหรับการเก็บตัวอยางสัตวนํ้า  
และแพลงคตอน การศึกษาทางสมุทรศาสตร การวิเคราะหสภาพภูมิอากาศและตัวอยางนํ้าทะเล นอกจากน้ียังมีการติดตั้ง
สถานีตรวจวัดสภาพอากาศ ซึ่งเรือสํารวจดังกลาวมีกําหนดเขานานนํ้าไทยชวงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561  
และมีแผนทําการสํารวจทรัพยากรประมงและสมุทรศาสตรทะเลลึกท่ีไดรวมกันวางแผนตามความสนใจของประเทศไทย
ผานการประชุมรวมกันระหวาง กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กองทัพเรือ และสมาคมวิทยาศาสตร 
ทางทะเลแหงประเทศไทยรวมกับอาจารยท่ีมีความเช่ียวชาญดานการประมงและดานวิทยาศาสตรทางทะเล  
จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ 

1.3 Programme Agreement ภายใตเอกสารโครงการ EAF – Nansen Programme เปนความตกลงระหวาง
ประเทศซึ่งอยูภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ ซึ่งเขาขายเปนหนังสือสัญญาระหวางประเทศ ตามมาตรา 178 
วรรคแรกของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และกระทรวงการตางประเทศ โดยกรมสนธิสัญญา  
และกฎหมายไดพิจารณาและมีความเห็นไมขัดของตอสารัตถะและถอยคําโดยภาพรวมของเอกสารโครงการฯ ท้ังน้ี  
ในการสํารวจทางสมุทรศาสตรในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทยจะมีการทําขอตกลงพิเศษระหวาง FAO  
และรัฐบาลไทย ในช้ันน้ีจึงควรหารือกับกองทัพเรือ และควรมีผูแทนจากกองทัพเรือหรือหนวยงานความมั่นคงเขารวม  
การสํารวจดวย 

1.4 กองทัพเรือไมขัดของท่ีจะสงผูแทนจากกรมอุทกศาสตรทหารเรือ เขารวมการสํารวจฯ และมีความเห็นตอ
พ้ืนท่ีสํารวจวาควรสํารวจเฉพาะในบริเวณเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทย และขอใหงดทําการสํารวจพ้ืนท่ีซึ่งอยูใกลทางเขา
ฐานทัพเรือทหารในรัศมี 27 ไมลทะเล  

1.5 กรมศุลกากรไดมีขอคิดเห็นตอขอกังวลของกรมสนธิสัญญาและกฎหมายในประเด็นการยกเวนอากรศุลกากร
สําหรับของท่ีนําเขาภายใต Programme Agreement ซึ่งพิจารณาแลวเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ดังน้ัน ของท่ีนําเขามาจึงอยูในขายท่ีสามารถใชสิทธิยกเวนอากร  
ตามประเภท 10 ภาค 4 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 

1.6 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดมีความเห็นตอเอกสารโครงการฯ วาเขาขายเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แตไมเขาลักษณะเปนหนังสือสัญญาประเภทอ่ืนตามมาตรา 178 วรรค 2  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงไมตองเสนอขอความเห็นชอบตอสภานิติบัญญัติแหงชาติซึ่งยังคงทําหนาท่ี  
เปนรัฐสภา และเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม  
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(Full powers) ใหแกผูท่ีจะลงนามดวย (อธิบดีกรมประมง) 
ดวยเอกสารโครงการ EAF – Nansen Programme เปนความตกลงระหวางหนวยงานของรัฐบาลไทยกับองคการ

ระหวางประเทศ ซึ่งกอใหเกิดพันธกรณีภายใตกฎหมายระหวางประเทศ จึงเขาขายเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอรับ
ความเห็นชอบกอนการลงนามตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  
มาตรา ๔ (๗) เรื่องท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือท่ีเก่ียวกับองคกรระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันกับรัฐบาลไทย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และหากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนเอกสารโครงการ 
Supporting the Application of the Ecosystem Approach to Fisheries Management considering Climate 
and Pollution Impacts (EAF – Nansen Programme) ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ี
คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบและอนุมัติไว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว  
ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย ท้ังน้ี หากมีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการ ใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณ (กรมประมงและหนวยงานท่ีเก่ียวของ) ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณตอไป 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) ดําเนินโครงการฯ ดวยความระมัดระวังและรอบคอบ  
เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอประเทศไทยในทุกมิติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนตอประเทศและมั่นคงของชาติเปนสําคัญ  
โดยประสานงานกับองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations: FAO) อยางใกลชิดเพ่ือติดตามการสํารวจทรัพยากรทางทะเลในนานนํ้าไทย และเขาไปมีสวนรวม  
ในการกําหนดหลักเกณฑการเขาถึงขอมูลการรักษาความลับและความปลอดภัยของขอมูล เพ่ือไมใหเกิดการนําขอมูล
สําคัญของประเทศไปใชอยางไมตรงตามวัตถุประสงคของการดําเนินโครงการฯ รวมท้ังใหรับความเห็นของสํานักงาน  
สภาความมั่นคงแหงชาติ และกองทัพเรือ (หนังสือกองทัพเรือ ดวนท่ีสุด ท่ี กห 0505/1562 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561) 
และขอสังเกตของสํานักขาวกรองแหงชาติไปดําเนินการตอไปดวย 

3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) บูรณาการการปฏิบัติงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
อยางใกลชิด เชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม เปนตน เพ่ือใหสามารถนําขอมูล  
ท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการฯ ไปใชประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลในภาพรวมของประเทศ  
และสามารถนําไปตอยอดเพ่ือการพัฒนาในดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน อุสาหกรรมประมงของไทยอยางเปนรูปธรรมตอไป 
โดยใหกรมประมงติดตามและประเมินผลท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการเปนระยะๆ ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 35/2561 วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280861 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเน้ือไทยท้ังระบบ” 

ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม  
โคเน้ือไทยท้ังระบบ” ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติแหงชาติ มาเพ่ือดําเนินการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ยุทธศาสตรการสงเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมโคเน้ือไทยท้ังระบบ ในสถานการณปจจุบันและแนวโนมขางหนาของ

อุตสาหกรรมโคเน้ือไทย คณะทํางานไดเสนอแนวทางและมาตรการท่ีตองเรงดําเนินการเพ่ือสรางความเขมแข็งให  
กับเกษตรกรและสงผลใหประเทศไทย “เปนศูนยกลางการผลิตโคเน้ือท่ีเพียงพอตอการบริโภคและสงออกในภูมิภาค ”  
โดยมีประเด็นแนวทางในการพัฒนา รวมท้ังมาตรการตางๆ ภายใตองคประกอบสําคัญ 3 ประการ คือ 1) ดานเทคโนโลยี  
2) ดานการบริหารจัดการ 3) การสรางแรงจูงใจ และเพ่ือใหการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีความสอดคลอง  
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 สามารถวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม โคเน้ือใหมีความยั่งยืน
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของระบบการคารูปแบบใหมของโลก รวมท้ังสนับสนุน ใหเกิดการขยายตัวในดานการผลิต  
และการคาอยางตอเน่ืองผูท่ีมีสวนเก่ียวของทุกฝายจึงไดกําหนดวิสัยทัศน ในภาพรวมไว 20 ป และกําหนดวิสัยทัศน  
ในแตละชวงเวลาๆ ละ 5 ป 

โดยมีวิสัยทัศน (Vision) ภาพรวม : เปนผูนําการผลิตโคเน้ือ อยางมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เต็มรูปแบบประเทศ 4.0 
- วิสัยทัศน 5 ป : เปนผูนําการผลิตโคเน้ือท่ีเพียงพอตอการบริโภค และสงออกในภูมิภาค 
- วิสัยทัศน 10 ป : เปนศูนยกลางการผลิต ตลาดเน้ือโค และผลิตภัณฑในอาเซียน +3 
- วิสัยทัศน 15 ป : เปนผูนําการเพ่ิมมูลคาเน้ือโคดวยนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
- วิสัยทัศน 20 ป : เปนผูนําสงออกอาหารและผลิตภัณฑเน้ือโคในตลาดโลก 

และตองเดินตามยุทธศาสตร 3 ดาน ดังน้ี 
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การรักษาตลาด การบริโภคเน้ือโคไทย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเน้ือ ไทยท้ังระบบ   
จะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโคเน้ือ ไทย  
และปรับเปลี่ยนสถานการณโคเน้ือจากท่ีถดถอยไปสูการเจริญเติบโต
อยางมีอนาคตท่ีมั่นคง 
เพ่ือชวยสรางมูลคาเพ่ิมในหวงโซการผลิตของอุตสาหกรรมน้ี  
ใหสามารถแขงขันกับตางประเทศ ซึ่งจะเปนสวนสําคัญท่ีนําพา
เศรษฐกิจของประเทศไปสูอนาคตอยางมีทิศทาง เพ่ือบรรลุเปาหมาย
การสรางความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใหกับ ผูท่ีเก่ียวของอยู  
ในอุตสาหกรรมโคเน้ือและ การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม ของประเทศ
โดยรวม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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- ยุทธศาสตรท่ี 2 การกระตุนการเพ่ิมประชากรโคเน้ือ 
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การบริหารจัดการพืชอาหารสัตวและอาหารสัตวสําหรับโคเน้ือ  
- ซึ่ง ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเน้ือ ไทยท้ังระบบ  จะเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมโคเน้ือ ไทย และปรับเปลี่ยนสถานการณโคเน้ือจากท่ีถดถอยไปสูการเจริญเติบโตอยางมีอนาคตท่ีมั่นคง  
โดยภาครัฐเปนแกนหลักบูรณาการรวมกับภาคเอกชน เพ่ือชวยสรางมูลคาเพ่ิมในหวงโซการผลิตของอุตสาหกรรมน้ีใหสามารถ
แขงขันกับตางประเทศ ซึ่งจะเปนสวนสําคัญท่ีนําพาเศรษฐกิจของประเทศไปสูอนาคตอยางมีทิศทาง เพ่ือบรรลุเปาหมาย  
การสรางความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ใหกับ ผูท่ีเก่ียวของอยูในอุตสาหกรรมโคเน้ือและ การพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  
ของประเทศโดยรวม 

มติ ครม. : รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เรื่อง “ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเน้ือไทยท้ังระบบ ” ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
และแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติทราบตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 35/2561 วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280861 

 
เรื่อง : การจัดทําและลงนามรางความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีภายใตกรอบความริเริ่มแหงอาวเบงกอล

สําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) 
 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1) เห็นชอบรางความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีภายใตกรอบความริเริ่มแหงอาวเบงกอล
สําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ( BIMSTEC) ระหวางรัฐบาลประเทศสมาชิก รวมท้ัง
ประเทศไทย สําหรับการลงนามในการประชุมผูนํา BIMSTEC ครั้งท่ี 4 ระหวางวันท่ี 30-31 สิงหาคม 2561 ณ ประเทศเนปาล 

2) อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทนเปนผูลงนามในรางความตกลงดังกลาว ท้ังน้ี 
หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางความตกลงฯ ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ เพ่ือใหสอดคลองกับ
ผลประโยชนและนโยบายของไทย ขอใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหารือรวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ันๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

3) มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) ใหกับผูลงนามในขอ 2) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเสนอเรื่อง การจัดทําและลงนามรางความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนย

ถายทอดเทคโนโลยีภายใตกรอบความริเริ่ม แหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการ  
และเศรษฐกิจ ( BIMSTEC) ซึ่งกําหนดใหมีการลงนามในการประชุมผูนํา BIMSTEC ครั้งท่ี ๔ ระหวางวันท่ี ๓๐ - ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ประเทศเนปาล โดยเรื่องน้ีเขาขายท่ีจะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย  
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (7) วาดวยเรื่องท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศหรือท่ีเก่ียวของกับองคการระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย 

2 รางเอกสารความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีภายใตกรอบ BIMSTEC มี ๑๔ สาขาความ
รวมมือ ไดแก ๑) เทคโนโลยีชีวภาพ ๒) นาโนเทคโนโลยี ๓) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : วท./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนกลไกในการสงเสริมโอกาสดานการคา การลงทุน  
การทองเท่ียว และความชวยเหลือระหวางประเทศสมาชิกในรูปแบบ  
การฝกอบรม การคนควาวิจัย และการกระชับความรวมมือระหวาง
ประเทศเพ่ือใชประโยชนจากภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
และสงเสริมผลประโยชนรวมกันทางดานเศรษฐกิจและสังคมในสาขาตางๆ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๔) การประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ ๕) เทคโนโลยีการเกษตร ๖) เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ๗) เทคโนโลยีเภสัชกรรม 
๘) ระบบอัตโนมัติ ๙) เทคโนโลยีพลังงานใหมและพลังงานหมุนเวียน ๑๐) สมุทรศาสตร ๑๑) การประยุกตใชเทคโนโลยีนิวเคลียร 
๑๒) เทคโนโลยีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสและขยะมูลฝอย ๑๓) เทคโนโลยีสุขภาพ ๑๔) เทคโนโลยีลดความเสี่ยง  
จากภัยพิบัติและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๓ ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๓.๑ ประเทศไทยมีโอกาสรวมกําหนดนโยบาย กลไก และแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังโอกาส  

ในการขยายเครือขายและเจรจาความรวมมือกับประเทศสมาชิกอ่ืนๆ พรอมท้ังการเผยแพรศักยภาพในการใช
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

๓.๒ ผูเช่ียวชาญไทยมีโอกาสเขารวมศึกษาทรัพยากร อาทิ พืชผักผลไม พืชสมุนไพร ในประเทศศรีลังกา 
อินเดีย ภูฏาน ซึ่งเปนประเทศสมาชิกเปาหมายท่ีไทยสนใจริเริ่มความรวมมือดานเศรษฐกิจชีวภาพ ( bioeconomy)  
ท่ีจะสามารถสรางองคความรูใหมและตอยอดองคความรู การพัฒนางานวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโดยพัฒนาผลิตภัณฑการเกษตรสูตลาดโลก  

๓.๓ การรักษาบทบาทนําของประเทศไทยในกรอบพหุภาคี BIMSTEC ซึ่งประเทศไทยไดรวมกอตั้งข้ึน 
๓.๔ ขอเสนอรูปแบบการดําเนินการ แบงเปน ๒ กลุม คือ ๑) กลุมประเทศกําลังพัฒนา : แลกเปลี่ยน

ผูเช่ียวชาญ การฝกอบรม สัมมนาและการวิจัยรวมสําหรับอุตสาหกรรมการผลิต ไดแก เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยี
การผลิตอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ รวมถึงสาขาอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต ๒) กลุมประเทศพัฒนานอยท่ีสุด : 
ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูในอุตสาหกรรมการผลิตสาขาท่ีไทยมีความเช่ียวชาญ ไดแก สาขาเทคโนโลยี 
ดานการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหาร และเทคโนโลยีเภสัชกรรม 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบตามท่ีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ  เน่ืองจากการจัดตั้งศูนย

ถายทอดเทคโนโลยีฯ เปนการสรางโอกาสในการท่ีประเทศไทยจะไดเรียนรูเก่ียวกับการพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี 
เพ่ือนํามาตอยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยตอไป รวมท้ังความรวมมือดานเศรษฐกิจชีวภาพ ( bioeconomy)  
ท่ีจะนําไปสูการสรางองคความรูใหม และตอยอดองคความรู และการพัฒนางานวิจัย โดยเฉพาะพืชผักผลไม  
และพืชสมุนไพรของประเทศสมาชิกท่ีเปนเปาหมายของไทยตอไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ และใหกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปพิจารณาดําเนินการดวย ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางความตกลงวาดวยการจัดตั้งศูนยถายทอด
เทคโนโลยีภายใตกรอบความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ 
(BIMSTEC) ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบและอนุมัติไว  
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ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจง
เหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 

2. สําหรับคาใชจายสนับสนุนคาธรรมเนียมสมาชิกศูนยถายทอดเทคโนโลยี BIMSTEC และคาใชจายท่ีจะ
เกิดข้ึนในปงบประมาณตอๆ ไป ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 35/2561 วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280861 

 
เรื่อง : บันทึกความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic 

Commission: EEC) 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบรางบันทึกความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ 
ยูเรเซีย (Eurasian Economic Commission: EEC) 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
ลงนามในรางบันทึกความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย ( Eurasian 
Economic Commission: EEC) ฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษารัสเซีย 

3. หากมีการแกไขถอยคําท่ีมิใชสาระสําคัญและไมขัดผลประโยชนของไทยของเอกสารท้ังสามฉบับดังกลาว 
ขอใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหผูลงนามเปนผูใชดุลพินิจในเรื่องน้ันๆ โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
บันทึกความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย  (Eurasian 

Economic Commission: EEC) มสีาระสําคัญ ดังน้ี 
1. สาขาความรวมมือท่ีท้ังสองฝายจะ ดําเนินการ รวมกันภายใตบันทึกความรวมมือฯ ไดแก  การรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจระดับภูมิภาค นโยบายการคา การวิเคราะหการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ สถานการณทางเศรษฐกิจมหภาค  
ของประเทศภาคีกลุมสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียกับราชอาณาจักรไทย กฎระเบียบ ดานศุลกากร กฎระเบียบทางเทคนิค 
มาตรฐาน และกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การเงิน การขนสง นโยบาย
พลังงาน อุตสาหกรรมเกษตร นโยบายแขงขันทางการคาและกฎระเบียบ ตอตานการผูกขาดทางการคา อุตสาหกรรม 
ทรัพยสินทางปญญา การคุมครองสิทธิผูบริโภค เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และเศรษฐกิจแบบดิจิทัล  
การคาบริการและการลงทุน การจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ และดานอ่ืนๆ ท่ีประเทศภาคีมีความสนใจรวมกัน 

2. กําหนดการดําเนิน กิจกรรมรวมกันของคูภาคี โดยมีผูแทนภาคหนวยงานรัฐและเอกชน ของประเทศภาคี  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนประโยชนตอการขยายโอกาส ทางการคาและการลงทุน
ระหวางไทยกับประเทศสมาชิก EAEU ซึ่งจะ นํา ไป สูการยกระดับ
ความสัมพันธดานการคาและการลงทุน การขจัดอุปสรรคทางการคา  
และการลงทุน ตลอดจนความรวมมือท่ีใกลชิดในสาขาท่ีสนใจรวมกัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เขารวมกิจกรรม อาทิ (๑) แลกเปลี่ยนขอมูลและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับประเด็นท่ีมีผลประโยชนรวมกัน เชน กฎระเบียบ  
ทางเทคนิคและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช รวมถึงมาตรการท่ีมิใชภาษีอ่ืนๆ (๒) จัดการประชุม คณะทํางาน  
รวมระหวางไทยและ EEC (๓) จัดงานแสดงสินคา นิทรรศการ การให คําปรึกษา  และการหารือแบบโตะกลม  
(๔) จัดเตรียมเอกสารและรายงานวิเคราะหท่ีประเทศภาคีเห็นวาเปนประโยชนรวมกัน อาทิ การ จัดทําขอเสนอแนะเพ่ือ
ลดหรือกําจัดอุปสรรคทางการคา และสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

3. กําหนดให จัดตั้งคณะทํางาน รวมระหวางสองฝาย โดยมีผูแทน EEC และไทยเปนประธานรวมและผูแทน
หนวยงานภาครัฐของประเทศสมาชิก EAEU เขารวมในการประชุมคณะทํางานฯ โดยใหจัดการประชุมอยางนอยปละครั้ง
และสรุปผลการประชุมเปนลายลักษณอักษร 

4. บันทึกความรวมมือฯ ไมมีสถานะเปนความตกลงระหวางประเทศโดยไมกอใหเกิดสิทธิและพันธกรณีภายใต
กฎหมายระหวางประเทศ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ  เน่ืองจากมี

ประเด็นท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณในหัวขอความรวมมือดานมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  
ซึ่งความรวมมือดังกลาวจะเปนประโยชนตอการขยายโอกาส ทางการคาและการลงทุนระหวางไทยกับประเทศสมาชิก 
EAEU ซึ่งจะ นําไปสูการยกระดับความสัมพันธดานการคาและการลงทุน การขจัดอุปสรรคทางการคาและการลงทุน 
ตลอดจนความรวมมือท่ีใกลชิดในสาขาท่ีสนใจรวมกัน 

มติ ครม.  : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และหากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางบันทึกความ
รวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic 
Commission: EEC) ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบและอนุมัติไว  
ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชน  
ท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558  
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ท้ังน้ี ใหกระทรวง
พาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 
  



11 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 35/2561 วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280861 

 
เรื่อง : โครงการอินเทอรเน็ตสําหรับผูมีรายไดนอยภายใตโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ ป 2560 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบในหลักการและแนวทางการดําเนินการโครงการอินเทอรเน็ตสําหรับผูมีรายไดนอยฯ 
2. มอบหมายให  

2.1 สํานักงาน กสทช. จัดทําระบบตรวจสอบสิทธิรวมกับกระทรวงการคลัง รวมท้ังหารือรวมกับ  
ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ือกําหนดชุดพ้ืนฐานของการใหบริการอินเทอรเน็ตสําหรับผูมีรายไดนอย และพัฒนาระบบ
สําหรับการจัดสงขอมูลขาวสารใหแกผูไดรับสิทธิฯ 

2.2 นร. โดยสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ออกแบบขอมูลขาวสารของภาครัฐ  
ขอมูลสงเสริมการพัฒนาตนเองของผูมีรายไดนอย และขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพตามแตละ
กลุมเปาหมาย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
๑. กลไกการดําเนินงานโครงการอินเทอรเน็ตสําหรับผูมีรายไดนอยฯ 

๑.1 กระทรวงการคลังและสํานักงาน กสทช. รวมกันจัดทําระบบตรวจสอบสิทธิ ซึ่งประกอบดวยขอมูล  
ผูลงทะเบียนใชงานซิมโทรศัพทเคลื่อนท่ี และขอมูลผูไดรับสิทธิสวัสดิการแหงรัฐ เพ่ือใหผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี  
ท่ีเขารวมโครงการสามารถตรวจสอบรายช่ือผูมีรายไดนอยท่ีไดรับสิทธิตามโครงการอินเทอรเน็ตสําหรับผูมีรายไดนอยฯ  
(ผูไดรับสิทธิฯ) ไดอยางถูกตองและปราศจากความซ้ําซอน 

1.๒ สํานักงาน กสทช. จะหารือรวมกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีเพ่ือกําหนดชุดพ้ืนฐานของการใหบริการ
อินเทอรเน็ตสําหรับผูมีรายไดนอย (Package) โดยผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแตละรายสามารถเสนอชุดการใหบริการ  
ท่ีดีกวาชุดพ้ืนฐานของการใหบริการอินเทอรเน็ตสําหรับผูมีรายไดนอยเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 

1.๓ ผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีแตละรายพัฒนาระบบสําหรับการจัดสงขอมูลขาวสารของภาครัฐ  
ขอมูลสงเสริมการพัฒนาตนเองของผูมีรายไดนอย และขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพใหแกผูไดรับสิทธิฯ  

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

เพ่ือชวยใหผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ต  
เพ่ือรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ  
และการพัฒนาตนเองของผูมีรายไดนอย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท่ีจัดทําข้ึนโดย นร. และประสานงานกับ นร. 
1.๔ นร. โดยสํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนผูรับผิดชอบออกแบบขอมูลขาวสารของภาครัฐ 

ขอมูลสงเสริมการพัฒนาตนเองของผูมีรายไดนอย และขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพตามแตละ
กลุมเปาหมาย อาทิ กลุมผูสูงอายุ กลุมเกษตรกร เปนตน และจัดทําขอมูลดังกลาว เพ่ือใหผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี  
แตละรายจัดสงขอมูลใหแกผูไดรับสิทธิฯ ตอไป 

1.๕ สํานักงาน กสทช. จะเปนผูพิจารณาคาใชจายและระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 
๒. โครงการอินเทอรเน็ตสําหรับผูมีรายไดนอยฯ มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชจายเงินของกองทุนวิจัย

และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชนสาธารณะ (กทปส.)  
ของสํานักงาน กสทช. ตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

๓. โครงการอินเทอรเน็ตสําหรับผูมีรายไดนอยฯ ไมมีผลใหเกิดภาระตองบประมาณหรือกอหน้ีผูกพันมากกวา  
หน่ึงปงบประมาณ เน่ืองจากเปนการใชเงินจาก กทปส. จึงไมเขาเง่ือนไขตามมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติวินัยการเงิน  
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ อันเปนไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดําเนินกิจกรรม 
มาตรการ หรือโครงการท่ีกอใหเกิดภาระตองบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ  
ณ วันท่ี ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบ ในหลักการ ตอแนวทางการดําเนินการ

โครงการ ดังกลาว เพ่ือชวยใหผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตเพ่ือรับทราบขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชน  
ตอการประกอบอาชีพและการพัฒนาตนเองของผูมีรายไดนอย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีรายไดนอยท่ีประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งมีความจําเปนท่ีตองเขาถึงขอมูลขาวสารในการวางแผนการผลิตสินคาเกษตร เชน สภาพดินฟาอากาศ 
ราคาสินคาเกษตร เปนตน รวมท้ังเปนโอกาสใหกับเกษตรกรท่ีเปนผู ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ ไดมีชองทาง  
ท่ีสามารถทําการตลาดสินคาเกษตรออนไลน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีไดสนอง
นโยบายรัฐบาลท่ีมุงเนนการปฏิรูปภาคเกษตร ดวยหลักการตลาดนําการผลิตควบคูกับการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการโครงการอินเทอรเน็ตสําหรับผูมีรายไดนอยภายใตโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการ
แหงรัฐ ป 2560  และใหกระทรวงการคลังเปนหนวยงานหลักรวมกับสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของหารือรวมกัน เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินโครงการดังกลาวในรายละเอียด เชน แนวปฏิบัติในการดําเนิน
โครงการฯ ระยะเวลาดําเนินโครงการฯ ประมาณการคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ รูปแบบชุดขอมูลแนวทาง  
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การประชาสัมพันธโครงการฯ เปนตน แลวเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง กอนดําเนินการตอไป ท้ังน้ี ในการจัดทํา
แผนการดําเนินโครงการฯ ดังกลาว ใหกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําประเด็นตอไปน้ีไปพิจารณา
ดําเนินการดวย 

1.1 ใหนําฐานขอมูลผูไดรับสิทธิสวัสดิการแหงรัฐท่ีไดจัดทําไวเปนรายบุคคลมาวิเคราะหเพ่ือใหเห็นถึง
ความตองการของผูเขารวมโครงการฯ แตละบุคคลหรือแตละกลุมเปาหมาย เพ่ือใชในการออกแบบขอมูลท่ีตอบสนอง
ความตองการของผูไดรับสิทธิตามโครงการฯ แบบรายบุคคลหรือรายกลุมเปาหมาย และพัฒนาชองทางการเขาถึงขอมูล  
ท่ีเปนประโยชนตอผูเขารวมโครงการดวย 

1.2 ใหประสานงานกับสํานักงาน กสทช. เพ่ือขอความรวมมือใหหารือรวมกับผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
โดยคําถึงประเด็นท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

1.2.1 ควรสนับสนุนใหผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีเขารวมโครงการฯ จัดสรรการใหบริการ  
ท่ีเหมาะสมกับผูมีรายไดนอยและภาระคาใชจายภาครัฐ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของภาครัฐและประชาชนเปนสําคัญ 

1.2.2 ใหระมัดระวังความซ้ําซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนของการใหบริการอินเทอรเน็ตภายใตโครงการ
อินเทอรเน็ตสําหรับผูมีรายไดนอยภายใตโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐป 2560 ท่ีกระทรวงการคลังเสนอมา
ในครั้งน้ีกับโครงการเน็ตประชารัฐท่ีดําเนินการอยูแลว 

2. ใหกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
และสํานักงาน กสทช. ไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

3. ใหกระทรวงการคลังรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากําหนดกลไกการประเมินผลโครงการสวัสดิการ
แหงรัฐในภาพรวม เพ่ือใหสามารถวัดผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินโครงการฯ ไดอยางชัดเจน และนํามาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงรูปแบบการจัดสวัสดิการของภาครัฐในระยะตอๆ ไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 35/2561 วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280861 

 
เรื่อง : การเติมเงินเขากระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหแกผูมีสิทธิตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนการเพ่ิมวงเงินคาซื้อสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปน 
สินคาเพ่ือการศึกษาและวัตถุดิบเพ่ือเกษตรกรรม จากรานธงฟาประชารัฐ และรานอ่ืนๆ ท่ีกระทรวงพาณิชย (พณ.) 
กําหนด (สินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนฯ) รายเดือน (200/100 บาท/คน/เดือน) สําหรับระยะเวลาคงเหลืออีก 4 เดือน 
(กันยายน – ธันวาคม 2561) เปนการเติมเงินรายเดือนเขากระเปา เงินอิเล็กทรอนิกสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐใหผูมีสิทธิ
ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ แทนดวยเงินจํานวนเทาเดิมกับท่ีเคยไดรับ เพ่ือเปนการเพ่ิม
ทางเลือกและกําลังซื้อใหแกผูมีสิทธิสามารถนําไปใชจายตามความตองการอันจะชวยบรรเทาปญหาคาครองชีพ  
และสงเสริมใหเกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือใหความ

ชวยเหลือแกผูมีรายไดนอยท่ีมีสิทธิในโครงการลงทะเบียน โดยใหวงเงินสวัสดิการเพ่ือเปนคาใชจายในการลดภาระ  
คาครองชีพผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (มาตรการใหความชวยเหลือ ระยะท่ี 1) ดังน้ี 

1) สวัสดิการคาซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคฯ ท่ีจําเปน สินคาเพ่ือการศึกษา และวัตถุดิบเพ่ือเกษตรกรรม  
จากรานธงฟาประชารัฐ และรานอ่ืนๆ ท่ี พณ. กําหนด 

1.1) รายไดต่ํากวา 30,000 บาท/ป วงเงิน 300 (บาท/คน/เดือน) 
1.2) รายไดสูงกวา 30,000 บาท แตไมเกิน 100,000 บาท/ป วงเงิน 200 (บาท/คน/เดือน) 

2) สวัสดิการคาซื้อกาซหุงตมจากรานคาท่ีกระทรวงพลังงานกําหนด วงเงิน 45 (ตอ 3 เดือน) (บาท/คน/เดือน) 
3) สวัสดิการคาโดยสารรถ ขสมก. ระบบ e-Ticket/รถไฟฟา วงเงิน 500 (บาท/คน/เดือน) 
4) สวัสดิการคาโดยสารรถ บขส. วงเงิน 500 (บาท/คน/เดือน) 
5) สวัสดิการคาโดยสารรถไฟ วงเงิน 500 (บาท/คน/เดือน) 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลือกและกําลังซื้อใหแกผูมีสิทธิสามารถ
นําไปใชจายตามความตองการอันจะชวยบรรเทาปญหาคาครองชีพ  
และสงเสริมใหเกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2561 เห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ  
(มาตรการใหความชวยเหลือ ระยะท่ี 2) และอนุมัติงบประมาณในการดําเนินมาตรการ วงเงินรวม 35,679.09 ลานบาท 
ซึ่งรวมถึงรายการขอ 3.5 มาตรการสงเสริมการพัฒนาตนเอง (จํานวน 13,872.51 ลานบาท) ดวย โดยผูมีบัตร
สวัสดิการแหงรัฐท่ีแสดงความประสงคจะพัฒนาตนเองในแบบประเมินและเมนูการพัฒนารายบุคล ไดรับวงเงิน 
คาซ้ือสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนฯ เพ่ิมเติม จากขอ 1. ดังน้ี (1) กลุมผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีมีรายไดต่ํากวา 
30,000 บาท/ป ไดรับวงเงินเพ่ิมเติม 200 บาท/คน/เดือน และ (2) กลุมผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีมีรายไดสูงกวา 
30,000 บาท แตไมเกิน 100,000 บาท/ป ไดรับวงเงินเพ่ิมเติม 100 บาท/คน/เดือน 

3. กค. รายงานวา การดําเนินการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (ตามขอ 2.) ตั้งแตเดือน
มีนาคม – สิงหาคม 2561 (ระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน) ซึ่งใชงบประมาณในการดําเนินการฯ รวมท้ังสิ้น 5,695.83 ลานบาท 
โดยเบิกจายจากเงินกองทุนประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก ดังน้ี (1) กลุมผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีมีรายไดต่ํากวา 
30,000 บาท/ป จํานวนเงิน 4,868.85 ลานบาท และ (2) กลุมผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีมรีายไดสูงกวา 30,000 บาท 
แตไมเกิน 100,000 บาท/ป จํานวนเงิน 826.98 ลานบาท โดยมาตรการดังกลาวสามารถลดภาระคาใชจาย  
ในครัวเรือนไดระดับหน่ึง อยางไรก็ดี กค. ไดเสนอวา เพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลือกและกําลังซื้อใหแกผูมีสิทธิสามารถนําเงิน
ไปใชจายไดตามความตองการ อันจะชวยบรรเทาปญหาคาครองชีพ และสงเสริมใหเกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจ 
จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนแนวทาง จากการเพ่ิมวงเงินคาซื้อสินคาอุปโภคบริโภคท่ีจําเปนฯ รายเดือน ตามมาตรการ  
ในขอ 2. เปน  การเติมเงินรายเดือนเขากระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสในบัตรสวัสดิการแหงรัฐของผูมีสิทธิแทน   
ดวยจํานวนเงินเทาเดิมทีไดรับ โดยจะใชดําเนินการในระยะเวลาท่ีเหลืออีก 4 เดือนของมาตรการน้ี คือ กันยายน – 
ธันวาคม 2561 ซ่ึงผูมีสิทธิสามารถถอนเงินท่ีเติมเขากระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสฯ เปนเงินสดไดผานตู ATM  
และสาขาของ บจม. ธนาคารกรุงไทย รวมท้ังหากมียอดคงเหลือของเดือน สามารถนําไปสะสมในเดือนถัดไปได ท้ังน้ี 
การดําเนินการดังกลาวเปนการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2561 (เรื่องมาตรการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ) ในสวนของขอ 3.5 มาตรการสงเสริมการพัฒนาตนเอง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงการคลังรวมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเรงประชาสัมพันธเพ่ือสราง
การรับรูใหแกผูสูงอายุท่ีมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐไดทราบถึงการเติมเงินสงเคราะหเขากระเปาเงินอิเล็กทรอนิกสในบัตร
สวัสดิการแหงรัฐเพ่ิมเติม (กรณีท่ีมีรายไดไมเกิน 30,000 บาทตอป ไดรับเงินเดือนละ 100 บาท และกรณีท่ีมีรายได
เกินกวา 30,000 บาท แตไมเกิน 100,000 บาทตอป ไดรับเงินเดือนละ 50 บาท) รวมท้ังรณรงคเพ่ือสรางวินัยใหผูมี
บัตรสวัสดิการแหงรัฐนําเงินไปใชจายเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเหมาะสมเทาท่ีจําเปน เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณ
หลักของการดําเนินโครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 35/2561 วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280861 

 
เรื่อง : รางปฏิญญาการประชุมผูนํา BIMSTEC ครั้งท่ี 4 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1) ใหความเห็นชอบในหลักการตอรางปฏิญญาการประชุมผูนํา BIMSTEC ครั้งท่ี 4 และหากมีความจําเปนตอง
ปรับปรุงแกไขรางเอกสารดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย และเปนไปในแนวทางตาม
ขอ 2 – 3 ขอใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยไมตองนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

2) อนุมัติใหนายกรัฐมนตรี หรือผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมผูนํา 
BIMSTEC ครั้งท่ี 4 เปนผูรวมใหการรับรองเอกสารดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลจะเปนเจาภาพจัดการประชุมผูนํากรอบความรวมมือความริเริ่ม  

แหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi – 
Sectoral Technical and Economic Cooperation – BIMSTEC) ครั้งท่ี 4 ระหวางวันท่ี 30 – 31 สิงหาคม 2561 
ณ กรุงกาฐมาณฑุ ภายใตหัวขอ “การมุงสูความสงบสุข ความมั่งคั่ง และยั่งยืนแหงภูมิภาคอาวเบงกอล ” (Towards a 
Peaceful, Prosperous, and Sustainable Bay of Bengal Region) ซึ่งท่ีประชุมฯ จะใหรับรองรางปฏิญญาการ
ประชุมผูนํา BIMSTEC ครั้งท่ี 4 (Fourth BIMSTEC Summit Declaration) 

2. รางปฏิญญาการประชุมผูนํา BIMSTEC ครั้งท่ี 4 (Fourth BIMSTEC Summit Declaration) เปนเอกสาร
แสดงเจตนารมณทางการเมืองของประเทศสมาชิกเก่ียวกับพันธกรณีตอกรอบความรวมมือ BIMSTEC โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

2.1 เห็นชอบท่ีจะปฏิรูปกรอบความรวมมือเพ่ือใหสอดรับกับภูมิรัฐศาสตรและสถานการณในปจจุบัน  
โดยจะกําหนดทิศทางและการจัดลําดับความสําคัญของสาขาความรวมมือภายใตกรอบ BIMSTEC จากเดิม 14 สาขา 
เปนเสาความรวมมือหลัก 5 เสา ไดแก (1) ความเช่ือมโยง (2) การคาและการลงทุน (3) ปฏิสัมพันธในระดับประชาชน  
(4) ความมั่นคง และ (5) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีเปนรูปธรรม 

 

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

เพ่ือเปนการติดตามความคืบหนาและพิจารณาแนวทาง  
การดําเนินการในอนาคตของกรอบความรวมมือ ซึ่งเก่ียวกับความ
ความสัมพันธระหวางประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.2 การติดตามความคืบหนาของสาขาความรวมมือตางๆ ท้ัง 14 สาขา ซึ่งไดแก (1) การคาและการลงทุน 
(2) เทคโนโลยี (3) ความนาคมและการสื่อสาร (4) พลังงาน (5) ทองเท่ียว (6) ประมง (7) เกษตร (8) สาธารณสุข  
(9) การจักการสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ (10) การตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ (11) การลดความยากจน 
(12) วัฒนธรรม (13) ปฏิสัมพันธในระดับประชาชน และ (14) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.3 การปรับคณะทํางานดานการบริหาร BIMSTEC เปนคณะทํางานถาวร (Permanent Working 
Committee) ซึ่งจะทําใหมีอํานาจในการทํางานครอบคลุมดานการเงิน และการบริหารมากข้ึนจากเดิม และการจัดรูปแบบ  
การทํางานท่ีชัดเจน โดยจะมีการประชุมปละ 2 – 3 ครั้ง 

2.4 เห็นชอบขอเสนอท่ีตกลงจะใหมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการพัฒนาอาวเบงกอล/ BIMSTEC (Bay of Bengal/BIMSTEC 
Development Fund) โดยความสมัครใจของแตละประเทศสมาชิก โดยกองทุนดังกลาวจะนําไปใชในกิจกรรม  
และโครงการตางๆ ของ BIMSTEC ภายใตการพิจารณาเห็นชอบของสมาชิก 

3. ในการน้ี ประเทศสมาชิกไดเห็นชอบในหลักการตอรางปฏิญญาฯ ในภาพรวม รวมท้ังในประเด็นดานความ
มั่นคงท่ีอินเดียใหความสําคัญ (หนาท่ี 3 ขอ 4) โดยกระทรวงการตางประเทศไดหารือกับสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติซึ่งเปนหนวยงานหลักกรับผิดชอบดานความมั่นคงภายใตกรอบ BIMSTEC แลว ซึ่งสํานักงานสภาความมั่นคง
แหงชาติไดเสนอใหการปรับถอยคําและภาษาใหออนลงและไปในแนวทางท่ีเปนความรวมมือมากข้ึน ท้ัง กระทรวงการ
ตางประเทศจะไดนําแนวทางดังกลาวไปใชในการเจรจาตอไปในการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโส BIMSTEC ครั้งท่ี 19  
ในวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะมีการพิจารณาในรางปฏิญญาฯ และเตรียมการประชุมผูนํา BIMSTEC ครั้งท่ี 4 ตอไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็น
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมีความ
จําเปนตองปรับเปลี่ยนรางปฏิญญาการ ประชุมผูนํากรอบความรวมมือความริเริ่มแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi – Sectoral Technical and Economic 
Cooperation – BIMSTEC) ครั้งท่ี 4 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว 
ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี  
ทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

2. ใหกระทรวงการตางประเทศไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 35/2561 วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280861 

 
เรื่อง : การเรียกใหทุนหมุนเวียนนําทุนหรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนสงคลังเปนรายไดแผนดิน ปบัญชี 2561 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เรียกใหทุนหมุนเวียนท่ีมีทุนหรือกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนท่ีตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน ปบัญชี 2561 
จํานวน 18 ทุน รวมเปนเงินท้ังสิ้น 8,759.75 ลานบาท โดยใหทุนหมุนเวียนนําสงทุนหรือผลกําไรสวนเกินฯ  
ภายในเดือน กันยายน 2561 (ยกเวนกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน) 

2. ใหฝายเลขานุการฯ ประสานงานกับกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานนําทุนหรือผลกําไรสวนเกิน
ของทุนหมุนเวียน ปบัญชี 2561 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ในกรอบวงเงิน 
10,000 ลานบาท สงคลังเปนรายไดแผนดินภายในเดือน สิงหาคม 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พระราชกฤษฎีกาการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด และการนําทุนหรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียน  

สงคลังเปนรายไดแผนดิน พ.ศ. 2561 สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 
มาตรา 3 พระราชกฤษฎีกาฯ ไมใชบังคับกับ 
(1) กองทุนการออมแหงชาติ 
(2) กองทุนเงินทดแทน 
(3) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(4) กองทุนประกันสังคม 
(5) ทุนหมุนเวียนอ่ืนท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
“จํานวนเงินสะสมสูงสุด ” หมายความวา จํานวนเงินท่ีหมุนเวียนพึงมีไวใชจายในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค

สําหรับชวงระยะเวลาหน่ึง 
มาตรา 5 เพ่ือประโยชนในการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดตามมาตรา 6 และการนําทุนหรือผลกําไร

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

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาการกําหนดจํานวนเงินสะสม
สูงสุด และการนําทุนหรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนสงคลัง  
เปนรายไดแผนดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 8 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สวนเกินของทุนหมุนเวียนสงคลังเปนรายไดแผนดินตามมาตรา 8 ใหทุนหมุนเวียนจัดทําขอมูลเพ่ือประกอบการคํานวณ  
สงใหกรมบัญชีกลางตามระยะเวลาและหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา 6 การกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด ใหคํานวณโดยนําประมาณการรายจายปปจจุบันและประมาณ
การายจายปบัญชียอนหลังไปอีกสองป รวมกันสามรอบปบัญชี คูณดวยรอยละเฉลี่ยของความสามารถในการจายเงิน  
สามรอบปบัญชีท่ีลวงมาแลว 

ทุนหมุนเวียนใดเห็นวาจํานวนเงินสะสมสูงสุดท่ีคํานวณตามวรรคหน่ึงจะไมเพียงพอในการดําเนินงาน 
จะขอกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุดเพ่ิมข้ึนก็ได โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

มาตรา 7 การคํานวณทุนหรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนท่ีตองสงคลังเปนรายไดแผนดิน ใหคํานวณ
โดยนําเงินคงเหลือ ณ วันตนปบัญชีท่ีคํานวณ หักดวยจํานวนเงินสะสมสูงสุดท่ีคํานวณไดตามมาตรา 6 

เงินคงเหลือตามวรรคหน่ึง ใหหมายความรวมถึง เงินฝากกระทรวงการคลัง เงินฝากธนาคาร และเงินท่ีนําไป
ลงทุนหาผลประโยชนดวย 

มาตรา 8 เมื่อไดผลลัพธจากการคํานวณตามมาตรา 7 แลว ใหกรมบัญชีกลางเสนอคณะกรรมการ  
เพ่ือพิจารณาเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรียกใหทุนหมุนเวียนนําทุนหรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนสงคลัง
เปนรายไดแผนดินตอไป 

2. ในปบัญชี 2561 มีทุนหมุนเวียนท่ีอยูในระบบ CFO และระบบ NBMS ของกรมบัญชีกลาง รวมท้ังสิ้น 115 ทุน 
เปนทุนหมุนเวียนท่ีพระราชกฤษฎีกาฯ ไมใชบังคับ จํานวน 4 ทุน ไดแก กองทุนการออมแหงชาติ กองทุนเงินทดแทน 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และกองทุนประกันสังคม และทุนหมุนเวียนท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นควร
ประกาศกําหนดไมใชบังคับตามพระราชกฤษฎีกาฯ ตามมาตรา 3 (5) จํานวน 1 ทุน ไดแก กองทุนสงเคราะห คงเหลือ
ทุนหมุนเวียนท่ีจะตองพิจารณากําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด และการนําทุนหรือผลกําไรสวนเกินนําสงคลังเปนรายได
แผนดิน ปบัญชี 2561 ท้ังสิ้น 110 ทุน ซึ่งจากการตรวจสอบขอมูลการกําหนดจํานวนเงินสะสมสูงสุด และการนําทุน
หรือผลกําไรสวนเกินสงคลังฯ จํานวน 110 ทุน ดังกลาวสรุปไดวา มีทุนหมุนเวียน จํานวน 19 ทุน ท่ีมีทุนหรือผลกําไร
เกินของทุนหมุนเวียนท่ีตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 18,759.75 ลานบาท คณะรัฐมนตรี  
ไดมีมติเมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบในหลักการเรียกใหนําทุน หรือผลกําไรสวนเกินสงคลังฯ แลว จํานวน 1 ทุน 
ไดแก กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในกรอบวงเงิน 10,000 ลานบาท ตามมติคณะกรรมการฯ แลว และสมควร
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือเรียกใหทุนหมุนเวียนดังกลาวนําทุนหรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนท่ีตองนําสงคลัง  
เปนรายไดแผนดิน ปบัญชี 2561 อีกจํานวน 18 ทุน เปนจํานวนเงิน 8,759.75 ลานบาท 

3. กรมบัญชีกลางไดเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2561  
เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2561 เพ่ือพิจารณาเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเรียกใหทุนหมุนเวียนดังกลาวนําทุน
หรือผลกําไรสวนเกินของทุนหมุนเวียนท่ีตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน ปบัญชี 2561 โดยเรียกใหทุนหมุนเวียน 18 ทุน 
นําสงทุนหรือผลกําไรสวนเกินท่ีตองนําสงคลังฯ จํานวนเงิน 8,759.75 ลานบาท ภายในเดือน กันยายน 2561  
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ยกเวนกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ใหฝายเลขานุการฯ ประสานงานกับกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน นําสงทุนหรือผลกําไรสวนเกินท่ีตองนําสงคลังฯ 10,000 ลานบาท ภายในเดือน สิงหาคม 2561  
ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบตามท่ีกรมบัญชีกลางเสนอ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ 
2. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
3. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไดรับยกเวน  

การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตรี)  
ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 35/2561 วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280861 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน รวม 2 ฉบับ (ในทองท่ีจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร) 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลราชาเทวะ ตําบลหนองปรือ 
ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี ตําบลศรีษะจระเขใหญ ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง และตําบลบางบอ อําเภอบางบอ 
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงชนบท 
สายเช่ือมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3256 กับถนนรัตนโกสินทร 200 ป 

2. รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลคอกกระบือ และตําบลพันทายนรสิงห 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
เพ่ือขยายทางหลวงชนบท สค.2032 บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข 35 – บานโคกขาม อําเภอสมุทรสาคร  
จังหวัดสมุทรสาคร 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คค. เสนอวา กรมทางหลวงชนบทไดสํารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการกอสรางและโครงการขยาย  

ทางหลวงชนบท ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียกับโครงการดังกลาวแลว ดังน้ี 
1. โครงการกอสรางทางหลวงชนบทสายเชื่อมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3256 กับถนน

รัตนโกสินทร 200 ป 
1.1 ลักษณะของโครงการเปนโครงการสรางถนนข้ึนใหมขนาด 6 – 10 ชองจราจร ชองจราจรกวางชองละ 

3.50 เมตร ชนิดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 28 เซนติเมตร ไหลทางดานในกวาง 0.50 เมตร ไหลทางดานนอกกวาง 
2.50 เมตร ทางเทากวาง 4.50 เมตร เกาะกลางกวาง 4 เมตร เขตทางกวาง 60 เมตร มีระยะทางยาวประมาณ 
16.50 กิโลเมตร มีท่ีดินท่ีถูกเวนคืนประมาณ 286 แปลง และมีอาคารและสิ่งปลูกสรางท่ีถูกเวนคืนประมาณ 163 แหง 
ใชงบประมาณในการดําเนินโครงการประมาณ 19,317.76 ลานบาท ประกอบดวย งบประมาณในการเวนคืนประมาณ 
6,180.89 ลานบาท และงบประมาณในการกอสรางประมาณ 13,136.87 ลานบาท 

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

เพ่ืออํานวยความสะดวกและการจราจร และการขนสงทางบก
อันเปนกิจการสาธารณูปโภค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2 การดําเนินโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือเช่ือมโยงระบบโครงขายคมนาคมขนสงตามแผนแมบท  
การพัฒนาเมืองสุวรรณภูมิ และพัฒนาโครงขายถนนโดยรอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมท้ังพ้ืนท่ีใกลเคียง เพ่ืออํานวย
ความสะดวกและการจราจร และการขนสงทางบกอันเปนกิจการสาธารณูปโภค 

2. โครงการขยายทางหลวงชนบท สค.2032 บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข 35 – บานโคกขาม อําเภอสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 

2.1 ลักษณะของโครงการเปนโครงการขยายทางหลวงชนบท สค.2032 ซึ่งแบงออกเปน 4 ชวง ดังน้ี 
(1) ชวงท่ี 1 เริ่มตนตั้งแต กม.ท่ี 0+000 ถึง กม.ท่ี 0+152 บริเวณจุดเริ่มตนทางคูขนานทางหลวง

พิเศษหมายเลข 35 – จุดเช่ือมตอโครงการกอสรางสะพานขามทางรถไฟกอสรางเปนถนนขนาด 4 ชองจราจร  
ชนิดผิวจราจรเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชองจราจรกวางชองละ 3.25 – 3.50 เมตร ไหลทางกวางขางละ 2 เมตร  
เกาะกลางแบบยกกวาง 3 เมตร ทางเทากวางขางละ 2.25 เมตร มีไฟฟาแสงสวางบนเกาะกลางและระบบระบายนํ้าใตทางเทา 
เขตทางกวาง 26 เมตร 

(2) ชวงท่ี 2 เริ่มตนตั้งแต กม.ท่ี 1+252 ถึง กม.ท่ี 2+050 บริเวณจุดเช่ือมตอโครงการกอสรางสะพาน
ขามทางรถไฟ – สะพานขามคลองหมาชัย กอสรางเปนถนนขนาด 4 ชองจราจร ชนิดผิวจราจรเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชองจราจรกวางชองละ 3.25 – 3.50 เมตร ไหลทางกวางขางละ 2 เมตร เกาะกลางแบบยกกวาง 3 เมตร ไมมีทางเทา 
มีไฟฟาแสงสวางบนเกาะกลาง และระบบระบายนํ้าแบบรางตื้น เขตทางกวาง 26 เมตร 

(3) ชวงท่ี 3 เริ่มตนตั้งแต กม. ท่ี 2+050 ถึง กม.ท่ี 2+570 บริเวณสะพานขามคลองมหาชัย 
และเชิงลาดสะพาน กอสรางเปนสะพานขามคลองมหาชัยและเชิงลาดสะพานขนาด 2 ชองจราจร จํานวน 2 สะพาน 
รวมระยะทางยาว 285 เมตร (กม.ท่ี 2+132.500 – กม.ท่ี 2+417.500) มีความยาวชวงสะพานกวาง 20 เมตร  
และ 35 เมตร เขตทางกวาง 35 เมตร 

(4) ชวงท่ี 4 เริ่มตนตั้งแต กม.ท่ี 2+570 ถึง กม.ท่ี 2+692.125 บริเวณสะพานขามคลองมหาชัย – 
แยกทางหลวงชนบท สค.5031 บานโคกขาม กอสรางเปนถนนขนาด 4 – 6 ชองจราจร ชนิดผิวจราจรเปนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ชองจราจรกวางชองละ 3.25 – 3.50 เมตร ไหลทางกวางขางละ 2 เมตร เกาะกลางแบบยกกวาง 3 เมตร 
ไมมีทางเทา มีไฟฟาแสงสวางบนเกาะกลาง และระบบระบายนํ้าแบบรางตื้น เขตทางกวาง 30 เมตร รวมระยะทางท้ัง  
4 ชอง ยาวประมาณ 1.600 กิโลเมตร มีท่ีดินท่ีถูกเวนคืนประมาณ 49 แปลง และมีอาคารและสิ่งปลูกสรางท่ีถูกเวนคืน
ประมาณ 15 แหง ใชงบประมาณในการดําเนินโครงการประมาณ 689.170 ลานบาท ประกอบดวย งบประมาณ  
ในการเวนคืนประมาณ 313.155 ลานบาท และงบประมาณในการกอสรางประมาณ 376.055 ลานบาท 

2.2 การดําเนินโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือบรรเทาและแกไขปญหาการจราจรติดขัดในตัวเมือง 
รองรับการขยายตัวในพ้ืนท่ีและเพ่ิมความปลอดภัยใหกับประชาชนผูใชเสนทาง เน่ืองจากทางหลวงชนบท สค.2032  
เปนเสนทางคมนาคมเช่ือมระหวางทางหลวงพิเศษหมายเลข 35 กับทางหลวงชนบท สค.5031 ซึ่งเปนท่ีตั้ง  
ของสถานศึกษาและชุมชน อีกท้ังมีแนวโนมท่ีปริมาณการจราจรบนทางหลวงชนบท สค.2032 จะเพ่ิมมากข้ึน ดังน้ัน 
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เพ่ือยกระดับมาตรฐานในการเดินทางและการขนสงของประชาชนใหมีความสะดวกและปลอดภัยยิ่งข้ึน จึงมีความ
จําเปนตองขยายทางหลวงชนบท สค.2032 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลวเห็นวา การขอตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะ

เวนคืนท้ัง 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งประกอบดวย (1) รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ี
จะเวนคืน ในทองท่ีตําบลราชาเทวะ ตําบลหนองปรือ ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี ตําบลศรีษะจระเขใหญ  
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง และตําบลบางบอ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....  เน่ืองจากมีความ
จําเปนตองสรางทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 3256 กับถนนรัตนโกสินทร 200 ป 
และ (2) รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  ในทองท่ีตําบลคอกกระบือ และตําบลพันทายนรสิงห 
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. .... เน่ืองจากมีความจําเปนตองขยายทางหลวงชนบท สค.2032  
โดยพ้ืนท่ีท่ีขอเวนคืนตามรางพระราชกฤษฎีกาท้ัง 2 ฉบับขางตนไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามภารกิจ  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณแตอยางใด และเมื่อพระราชกฤษฎีกาท้ัง 2 ฉบับดังกลาวมีผลบังคับใชตามกฎหมายแลว
หากผูถูกเวนคืนไมพอใจราคาหรือจํานวนเงินคาทดแทนท่ีทางราชการกําหนดใหก็สามารถยื่นอุทธรณรวมถึงใชสิทธิ  
ในการฟองคดีตามข้ันตอนของกฎหมายไดตอไป โดยขอใหกระทรวงคมนาคมใหความสําคัญกับการพิจารณาผลกระทบ
ดานการระบายนํ้าภายหลังจากการกอสรางดวย เพ่ือมิใหเกิดปญหาเรื่องการระบายนํ้าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวง
คมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของงกระทรวงเกษตรและสหกรณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 35/2561 วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280861 

 

เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบึง อําเภอศรีราชา และตําบลบางละมุง 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
ในทองท่ีตําบลบึง อําเภอศรีราชา และตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนด
ท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสรางและขยายทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหวางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กับทางแยก
เขาทาเรือแหลงฉบัง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบึง อําเภอศรีราชา และตําบลบางละมุง 

อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2556 เพ่ือสรางและขยายทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหวางทางหลวงพิเศษ
หมายเลข 7 กับทางแยกเขาทาเรือแหลมฉบัง กําหนดระยะเวลาใชบังคับ 4 ป โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 14 พ.ย. 2556 
และสิ้นสุดระยะเวลาใชบังคับวันท่ี 13 พ.ย. 2560 แตการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลาว  
ไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จทันภายในระยะเวลาใชบังคับของพระราชกฤษฎีกา โดยมีผูถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพยท้ังหมด
จํานวน 581 ราย มาตกลงทําสัญญา จํานวน 488 ราย ยังไมมาตกลงทําสัญญา จํานวน 93 ราย และกรมทางหลวงชนบท
ไดนําเงินคาทดแทนไปฝากไวท่ีธนาคารออมสินแลว แตเน่ืองจากมีการยื่นคํารองตกสํารวจทรัพยสินบางรายการ  
จากประกาศกําหนดราคาเบ้ืองตนฯ จํานวน 105 ราย แบงเปนท่ีดินจํานวน 2 แปลง อาคารและสิ่งปลูกสรางจํานวน 81 
รายการ ตนไมจํานวน 14 แปลง และอยูระหวางตรวจสอบแปลงท่ีดิน ซึ่งอยูนอกแนวเขตเวนคืนจํานวน 8 แปลง  
จึงมีความจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสรางและขยายทางหลวงชนบท
สายเช่ือมระหวางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กับทางแยกเขาทาเรือแหลมฉบัง ใหมีผลใชบังคับตอเน่ืองอีก 4 ป เพ่ือให
เจาหนาท่ีดําเนินการสํารวจและจัดกรรมสิทธ์ิใหแลวเสร็จ และเพ่ือใหการสรางทางหลวงชนบทสายดังกลาวเปนไปตาม
แผนการท่ีกําหนดไว 

 

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

เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจรและ  
การขนสงทางบกอันเปนกิจการสาธารณูปโภค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ทางหลวงชนบทสายดังกลาว เปนโครงการปรับปรุงขยายถนนและกอสรางใหมพัฒนาโครงขายถนน  
เพ่ือเช่ือมตอทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 บริเวณ กม.107+200 กับทาเรือแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
มีขนาด 6 – 8 ชองจราจร ชองจราจรกวางชองละ 3.25 – 3.50 เมตร ไหลทางกวาง 2.50 เมตร ทางเดินเทากวาง 
2.50 – 5.00 เมตร เกาะกลางกวาง 4.50 เมตร มีระบบระบายนํ้าสองขางทางในเขตชุมชน และระบบไฟฟาแสงสวาง
เขตทางกวางประมาณ 35 – 55 เมตร รวมระยะทางประมาณ 10.470 กิโลเมตร ใชงบประมาณในการเวนคืน 
27,467,333 บาท และงบประมาณในการกอสราง 1,447,350,000 บาท 

3. การดําเนินโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาโครงขายถนนสายเช่ือมระหวางทางหลวงพิเศษหมายเลข 
7 กับทางแยกเขาทาเรือแหลมฉบังรองรับรถบรรทุกสินคาจากทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และจากนิคมอุตสาหกรรม  
ท่ีตั้งอยูในอําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผานทางหลวงชนบท ชบ. 3009 จากแยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 331 
เขาสูทาเรือแหลมฉบัง และรองรับปริมาณการจราจรจากการขนสงสินคา และพัสดุภัณฑจากทาเรือแหลมฉบัง รวมท้ัง
รองรับการขยายตัวของทาเรือแหลมฉบังอีกดวยเพ่ืออํานวยวามสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจรและการขนสง  
อันเปนกิจการสาธารณูปโภค 

4. การวิเคราะหโครงการ สรุปผลดังน้ี 
4.1 ผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ ( NPV) มีคา 1 ,800 ลานบาท อัตรา

ผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจของโครงการ ( EIRR) มีคารอยละ 16.86 และอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน ( B/C 
Ration) มีคา 1.92 ซึ่งถือไดวาโครงการดังกลาวมีความเหมาะสมในการดําเนินการ 

4.2 ผลการคาดการณปริมาณการจราจรในอนาคต 
(1) ปริมาณการจราจรบนถนนโครงขายทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 จะมีปริมาณการจราจร ดังน้ี  

- กรณีท่ีไมมีโครงการ  ผลการคาดการณปริมาณการจราจรในอนาคต โดยแบงชวงการคาดการณ
ออกเปน 3 ชวง ดังน้ี ป 2565 ปริมาณจราจรบนเสนทางโครงการ ( PCU/วัน) 177,147 ป 2570 ปริมาณจราจรบน
เสนทางโครงการ (PCU/วัน) 200,826 ป 2575 ปริมาณจราจรบนเสนทางโครงการ (PCU/วัน) 224,504 

- กรณีท่ีมีโครงการ  ผลการคาดการณปริมาณการจราจรในอนาคต โดยแบงชวงการคาดการณ
ออกเปน 3 ชวง  ดังน้ี ป 2565 ปริมาณจราจรบนเสนทางโครงการ ( PCU/วัน) 102,239 ป 2570 ปริมาณจราจร  
บนเสนทางโครงการ (PCU/วัน) 115,905 ป 2575 ปริมาณจราจรบนเสนทางโครงการ (PCU/วัน) 129,571 

(2) ปริมาณการจราจรบนถนนโครงการ กรณีท่ีมีโครงการกอสรางและขยายทางหลวงชนบท สายเช่ือม
ระหวางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กับทางแยกเขาทาเรือแหลมฉบัง โดยแบงชวงการคาดการณออกเปน 3 ชวง ดังน้ี 

ป 2565 ปริมาณจราจรบนเสนทางโครงการ ( PCU/วัน) 64 ,715 ป 2570 ปริมาณจราจร  
บนเสนทางโครงการ (PCU/วัน) 73,366 ป 2575 ปริมาณจราจรบนเสนทางโครงการ (PCU/วัน) 82,016 

5. โครงการน้ี คค. ไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียกับการดําเนินโครงการ
กอสรางทางหลวงชนบทสายดังกลาว ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
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พ.ศ. 2548 แลว ซึ่งประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับโครงการดังกลาว และไดดําเนินการตามมาตรา 27  
แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยจัดทําขอมูลเก่ียวกับโครงการกอสรางทางหลวงชนบท 
สายเช่ือมระหวางทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กับทางแยกเขาทาเรือแหลมฉบัง ตามแบบฟอรมท่ี กค. กําหนดเพ่ือให
เปนไปตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 27 มิ.ย. 2561 ประกอบดวยรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงค แผนการในการบริหาร
จัดการ ประมาณการรายจายแหลงเงินท่ีใชตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชนท่ีจะไดรับ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแลวเห็นวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบึง อําเภอศรีราชา 

และตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2556 เพ่ือสรางและขยายทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหวาง
ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กับทางแยกเขาทาเรือแหลมฉบัง สิ้นผลใชบังคับวันท่ี 13 พ.ย. 2560 ซึ่งกรมทางหลวง
ชนบทไมสามารถดําเนินการสํารวจเขตท่ีดินเพ่ือเวนคืนใหแลวเสร็จทันภายในระยะเวลาใชบังคับของพระราชกฤษฎีกา
ฉบับดังกลาวได ดังน้ัน เพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทําการสํารวจเพ่ือทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน จึงเห็นดวยกับหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนด  
เขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบึง อําเภอศรีราชา และตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. .... ตามท่ี คค. เสนอ ประกอบกับพ้ืนท่ีตามรางพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี ไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามภารกิจ
ของ กษ. ท้ังน้ี ขอให คค. ใหความสําคัญกับการพิจารณาผลกระทบดานการระบายนํ้าภายหลังจากการกอสรางดวย  
เพ่ือมิใหเกิดปญหาเรื่องการระบายนํ้าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบึง อําเภอศรีราชา 
และตําบลบางละมุง อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 35/2561 วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280861 

 

เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบานใหมหนองไทร ตําบลบานดาน 
และตําบลปาไร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
ในทองท่ีตําบลบานใหมหนองไทร ตําบลบานดาน และตําบลปาไร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พ.ศ. .... ท่ี สคก. 
ตรวจพิจารณาแลว ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในทองท่ีตําบลบานใหมหนองไทร 
ตําบลบานดาน และตําบลปาไร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว เพ่ือสรางทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหวาง  
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 348 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3446 พรอมอาคารหรือสิ่งอ่ืนอันเปนอุปกรณงานทาง 
มีสวนแคบท่ีสุด 200 เมตร และสวนท่ีกวางท่ีสุด 1,000 เมตร 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คค. ไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในทองท่ีตําบลบานใหมหนองไทร 

ตําบลบานดาน และตําบลปาไร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พ.ศ .... มาเพ่ือดําเนินการ ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนด
เขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลบานใหมหนองไทร ตําบลบานดาน และตําบลปาไร อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแกว เพ่ือสรางทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 348 กับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3446 มีสวนแคบท่ีสุด 100 เมตร และสวนกวางท่ีสุด 600 เมตร 

2. มติ ครม. เมื่อวันท่ี 9 มิ.ย. 2558 อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาตามขอ 1 และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา 
แลวดําเนินการตอไปได 

3. สคก. ไดตรวจพิจารณารางพระราชกฤษฎีกาตามขอ 2 เสร็จแลวโดยไดแกไขรางพระราชกฤษฎีกาฯ เพ่ือให
เปนไปตามท่ีกรมทางหลวงชนบทเสนอ ดังน้ี 

3.1 ปรับแนวเขตเวนคืนโดยขยายแนวเขตสายทางจาก 100 เมตร เปน 200 เมตร 
3.2 เพ่ิมแนวเขตเวนคืนบริเวณจุดเริ่มตนโครงการ เพ่ิมแนวเขตเวนคืนบริเวณท่ีตัดกับทางหลวงชนบท สก.

3085 รวมท้ังเพ่ิมแนวเขตเวนคืนเพ่ือเปนท่ีตั้งอาคารหมวดบํารุงทางและศูนยฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพรอมจุดพักรถ  

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

เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจรและ  
การขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อันเปนการเพ่ิมวัตถุประสงคของการเวนคืนใหครอบคลุมถึงการกอสรางอาคารหรือสิ่งอ่ืนอันเปนอุปกรณงานทาง 
3.3 แกไขแนวเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน โดยปรับสวนแคบท่ีสุดเปน 200 เมตร และสวนกวางท่ีสุด

เปน 1,000 เมตร 
โดยการแกไขรางพระราชกฤษฎีกาฯ ใหเปนไปตามท่ีกรมทางหลวงชนบทเสนอขางตน สํานักงานฯ เห็นวาการแกไข
ดังกลาวเปนการแกไขเกินไปจากการหลักการท่ี ครม. มีมติเมื่อวันท่ี 9 มิ.ย. 2558 อยางมีนัยสําคัญ กรณีจึงเปนการ
สมควรท่ี ครม. จะพิจารณามีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาน้ีอีกครั้งหน่ึง 

4. คค. ไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกาตามขอ 1 ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลวเห็นชอบดวยและยืนยันใหดําเนินการ
รางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวตอไป เน่ืองจาก 

- กรมทางหลวงชนบทไดทําการศึกษาวิเคราะหพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ ( NPV) มีคา 744.02 ลานบาท 
อัตราผลตอบแทนดานเศรษฐกิจ (EIRR) มีคา 16.83% อัตราผลประโยชนตอคาลงทุน (B/C Ration) มีคา 1.38 ถือไดวา
โครงการดังกลาวมีความเหมาะสมในการดําเนินการ และหากพิจารณาถึงผลประโยชนทางออมเก่ียวกับการรองรับ
ขยายตัวของเมืองและการพัฒนาพ้ืนท่ีในอนาคตโครงการน้ีจะมีความเหมาะสมมากข้ึนอีก 

- การคาดการณปริมาณการจราจรในอนาคตกรณีท่ีมีโครงการกอสรางทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหวาง  
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 348 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3446 พรอมอาคารหรือสิ่งอ่ืนอันเปนอุปกรณงานทาง 
โดยแบงผลการวิเคราะหปริมาณการจราจรเปน 3 ชวง 

5. ลักษณะของโครงการสรางทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 348 กับทางหลวง
แผนดินหมายเลข 3446 พรอมอาคารหรือสิ่งอ่ืนอันเปนอุปกรณงานทางเปนถนนกําหนดใหกอสรางใหม ผิวคอนกรีต
เสริมเหล็กขนาด 6 ชองจราจร พรอมออกแบบสะพานตางระดับขนาด 6 ชองจราจร จํานวน 3 แหง เกาะกลางกวาง 12 เมตร 
ชองจราจร 2 ชอง ดานในกวางชองละ 3.50 เมตร ชองจราจรซายสุดสําหรับรถบรรทุกกวาง 3.75 เมตร ไหลทางกวาง
ขางละ 3 เมตร เขตทางกวาง 60 เมตร มีระยะทางประมาณ 12.514 กิโลเมตร มีท่ีดินท่ีถูกเวนคืนประมาณ 156 แปลง  
มีอาคารและสิ่งปลูกสรางท่ีถูกเวนคืนประมาณ 6 หลัง ใชงบประมาณในการดําเนินโครงการประมาณ 2,928 ลานบาท  

6. โครงการน้ีไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียกับโครงการกอสรางถนนสายดังกลาว 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แลว ปรากฏวา ประชาชนเห็นดวย
กับการดําเนินโครงการดังกลาวรอยละ 68.11 สําหรับประเด็นดานการบริหารจัดการพ้ืนท่ีจุดพักรถ ประชาชนเห็นดวย
รอยละ 71.00 และ คค. ไดดําเนินการตามมาตรการ 27 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
โดยจัดทําขอมูลเก่ียวกับโครงการสรางทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 348 กับทางหลวง
แผนดินหมายเลข 3446 พรอมอาคารหรือสิ่งอ่ืนอันเปนอุปกรณงานทางตามแบบฟอรมท่ี กค. กําหนดเพ่ือเปนไปตามมติ 
ครม. เมื่อวันท่ี 27 มิ.ย. 2561 ประกอบดวยรายละเอียดโครงการ แผนการบริหารโครงการ ประมาณการรายจาย  
แหลงเงินท่ีใชตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชนท่ีจะไดรับ 

 



29 
 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา การขอตราพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี เปนไปเพ่ือใหมีกฎหมายรองรับใหเจาหนาท่ีหรือ  

ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทําการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน
ในท่ีดินของเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก คค. (กรมทางหลวงชนบท) มีความจําเปนตองสราง
ทางหลวงชนบทสายเช่ือมระหวางทางหลวงแผนดินหมายเลข 348 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 3446 พรอมอาคาร
หรือสิ่งอ่ืนอันเปนอุปกรณงานทาง เพ่ือประโยชนแกงานทางหรือผูใชทางหลวง ในทองท่ีตําบลบานใหมหนองไทร ตําบลบานดาน 
และตําบลปาไร อําเภออรัญประทศ จังหวัดสระแกว เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจรและการขนสง 
อันเปนกิจการสาธารณูปโภค ประกอบกับพ้ืนท่ีท่ีขอเวนคืนไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามภารกิจของ กษ. แตอยางใด 
จึงเห็นดวยกับหลักการรางพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี โดยขอให คค. ใหความสําคัญกับการพิจารณาผลกระทบดานการระบายนํ้า
ภายหลังจากการกอสรางดวย เพ่ือมิใหเกิดปญหาเรื่องการระบายนํ้าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
และใหดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 35/2561 วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

280861 

 

เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ และตําบลทาวังพราว 
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
ในทองท่ีตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ และตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. .... ซึ่งมี
สาระสําคัญเปนกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือสรางทางหลวงลอดตางระดับบริเวณทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 102 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กรมทางหลวงชนบทไดสํารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการกอสรางทางลอดตางระดับบริเวณทางหลวง

ชนบท ชม. 3035 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 116 และทางขามตางระดับบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 
และไดทําการศึกษาวิเคราะหตลอดจนจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียกับโครงการกอสราง
ดังกลาว เน่ืองจากทางหลวงชนบท ชม. 3035 เปนถนนโครงขายท่ีใชในการเดินทางเพ่ือเลี่ยงเสนทางจราจรเดิมท่ีตองใช
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 ซึ่งปจจุบันทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 มีปริมาณการจราจรมาก และมีปญหา
การจราจรติดขัดบริเวณชุมชนอําเภอสันปาตอง และบริเวณหนาอําเภอหางดง แตปจจุบันบริเวณจุดตัดทางหลวงชนบท 
ชม. 3035 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 116 กําลังประสบปญหาการจราจร
ติดขัดสงผลใหผูใชเสนทางในการคมนาคมและการขนสงสินคาไมไดรับความสะดวก และใชเวลาในการเดินทางมาก 
เน่ืองจากบริเวณดังกลาวมีลักษณะเปนทางแยกขนาดใหญท่ีมีปริมาณการจราจรจากทุกเสนทางมาบรรจบกัน ดังน้ัน  
จึงจําเปนตองจัดทําโครงการกอสรางทางลอดตางระดับบริเวณทางหลวงชนบท ชม. 3035 กับทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 116 และทางขามตางระดับบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 เพ่ือแกไขปญหาการจราจร  
และเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนสงสินคาใหมีความสะดวก รวดเร็ว เพ่ือชวยพัฒนาโครงขายคมนาคมของ
จังหวัดเชียงใหม และพ้ืนท่ีใกลเคียงใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน รวมท้ังเพ่ือเปนการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย  
ในการเดินทางของประชาชน 

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

เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจรและ  
การขนสงทางบกอันเปนกิจการสาธารณูปโภค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. การวิเคราะหผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิ ( NPV) สูงกวามูลคาท่ีไดลงทุนไป 
120.09 ลานบาท อัตราสวนผลประโยชนตอคาลงทุน (B/C Ratio) มีคา 1.17 และอัตราผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ
ของโครงการ (EIRR) มีคา 13.53% ซึ่งถือไดวาโครงการดังกลาวมีความเหมาะสมในการดําเนินการ 

3. การวิเคราะหการยกระดับการใหบริการจราจร (ตามมาตรฐาน HCM 2000 สําหรับทางแยกท่ีมีสัญญาณ  
ไฟจราจร) พบวา บริเวณทางแยกจุดตัดทางหลวงชนบท ชม. 3035 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 116 ดังน้ี 

3.1 กรณีไมมีโครงการกอสรางทางแยกตางระดับและทางลอดตางระดับ แตเปนการติดตั้งระบบควบคุม
บริเวณแยกท่ีเปดใหบริการแบบวงเวียน จะมีความลาชาคาเฉลี่ย ดังน้ี 

- ป พ.ศ. 2575 ความลาชา 85.76 วินาที/คัน ระดับการใหบริการ F 
- ป พ.ศ. 2580 ความลาชา 128.16 วินาที/คัน ระดับการใหบริการ F 
- ป พ.ศ. 2585 ความลาชา 215.60 วินาที/คัน ระดับการใหบริการ F 
- ป พ.ศ. 2590 ความลาชา 255.73 วินาที/คัน ระดับการใหบริการ F 
- ป พ.ศ. 2595 ความลาชา 263.21 วินาที/คัน ระดับการใหบริการ F 

3.2 กรณีมีโครงการกอสรางทางลอดตางระดับและติดตั้งระบบควบคุมทางแยกท่ีเปดใหบริการแบบวงเวียน 
จะชวยลดความลาชาคาเฉลี่ยและชวยใหระดับการใหบริการบริเวณทางแยกดีข้ึน ดังน้ี  

- ป พ.ศ. 2575 ความลาชา 38.35 วินาที/คัน ระดับการใหบริการ D 
- ป พ.ศ. 2580 ความลาชา 71.95 วินาที/คัน ระดับการใหบริการ E 
- ป พ.ศ. 2585 ความลาชา 81.95 วินาที/คัน ระดับการใหบริการ E 
- ป พ.ศ. 2590 ความลาชา 141.54 วินาที/คัน ระดับการใหบริการ F 
- ป พ.ศ. 2595 ความลาชา 153.76 วินาที/คัน ระดับการใหบริการ F 

3.3 กรณีมีโครงการกอสรางทางลอดตางระดับ ทางขามตางระดับ และติดตั้งระบบควบคุมทางแยกท่ีเปด
ใหบริการแบบวงเวียน จะชวยลดความลาชาคาเฉลี่ยและชวยใหระดับการใหบริการบริเวณทางแยกดีข้ึน ดังน้ี 

- ป พ.ศ. 2590 ความลาชา 3.80 วินาที/คัน ระดับการใหบริการ A 
- ป พ.ศ. 2595 ความลาชา 4.91 วินาที/คัน ระดับการใหบริการ A 

4. ลักษณะของโครงการแบงงานกอสรางออกเปน 2 ระยะ ดังน้ี 
4.1 งานกอสรางโครงการระยะท่ี 1 กอสรางเปนทางลอดตางระดับในทิศทางเดียวกับทางหลวงชนบท ชม. 

3035 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 116 ขนาด 4 ชองจราจร พรอมไหลทาง 2 ฝง แบงทิศทางการจราจรดวย 
Median Barrier ใช Grand 4% ท้ังทางลาดลงและลาดข้ึน ความยาวของโคงดิ่งออกแบบใหสามารถใชความเร็วได 80 
กม./ชม. มีทางบริการท้ัง 2 ฝง ขนาด 2 ชองจราจรขนานกับทางลอด 

4.2 งานกอสรางโครงการระยะท่ี 2 กอสรางเปนทางขามตางระดับบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 
ขนาด 4 ชองจราจร ชองจราจรกวางชองละ 3.50 เมตร พรอมไหลทาง 2 ฝง และปรับปรุงบริเวณสี่แยกเดิมท่ี  
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ใชสัญญาณไฟจราจรมาเปนรูปแบบวงเวียนและก้ันรั้วเหล็ก 
โดยมีท่ีดินท่ีถูกเวนคืนประมาณ 49 แปลง อาคารสิ่งปลูกสรางท่ีถูกเวนคืนประมาณ 5 รายการ ใชงบประมาณ  
ในการดําเนินโครงการประมาณ 1,972 ลานบาท (งบประมาณในการเวนคืนประมาณ 77 ลานบาท งบประมาณ  
ในการกอสรางโครงการระยะท่ี 1 ประมาณ 1 ,487 ลานบาท และงบประมาณในการกอสรางโครงการระยะท่ี 2 
ประมาณ 408 ลานบาท) 

5. โครงการน้ีไดจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็น จํานวน 3 ครั้ง ผลปรากฏวา ประชาชนผูมีสวนไดเสีย  
สวนใหญรอยละ 90.63 ยอมรับและเห็นดวย เน่ืองจากจะมีผลดีทําใหการเดินทางสะดวกข้ึน ลดปญหาการจราจร  
แกไขปญหาการจราจรท่ีติดขัดและเกิดอุบัติเหตุบอย ทําใหเกิดอุบัติเหตุลดลง และ คค. ไดดําเนินการตามมาตรการ 27  
แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยจัดทําขอมูลเก่ียวกับโครงการทางลอดตางระดับบริเวณ
ทางหลวงชนบท ชม. 3035 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 116 และทางขามตางระดับบริเวณทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 108 ตามแบบฟอรมท่ี กค. กําหนดเพ่ือใหเปนไปตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 27 มิ.ย. 2561 ประกอบดวย 
รายละเอียดโครงการ แผนบริหารโครงการ ประมาณการรายจาย แหลงเงินท่ีใชตลอดระยะเวลาดําเนินการและประโยชน
ท่ีไดรับ 

6. ดังน้ัน เพ่ือใหโครงการสรางทางหลวงทางลอดตางระดับบริเวณทางหลวงชนบท ชม. 3035 กับทางหลวง
แผนดินหมาย 116 และทางขามตางระดับบริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 เปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว  
อันเปนการอํานวยความสะดวกและรวดเร็วแกการจราจรและการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค รวมท้ังเพ่ือให
เจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทําการสํารวจและเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน สมควรกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในทองท่ีดังกลาว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแลวเห็นวา การขอตราพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี เปนไปเพ่ือใหมีกฎหมายรองรับใหเจาหนาท่ี  

หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทําการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ี
แนนอนในท่ีดินของเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย เน่ืองจาก คค. มีความจําเปนตองสรางทางลอด  
ตางระดับบริเวณทางหลวงชนบท ชม. 3035 กับทางหลวงแผนดินหมายเลข 116 และทางขามตางระดับบริเวณ  
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 108 ในทองท่ีตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ และตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง  
จังหวัดเชียงใหม  เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจรและการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค
ประกอบกับพ้ืนท่ีท่ีขอเวนคืนไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามภารกิจของ กษ. แตอยางใด จึงเห็นดวยกับหลัก  
การรางพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี โดยขอให คค. ใหความสําคัญกับการพิจารณาผลกระทบดานการระบายนํ้าภายหลัง  
จากการกอสรางดวย เพ่ือมิใหเกิดปญหาเรื่องการระบายนํ้าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินใน บริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  ในทองท่ีตําบลสันติสุข 
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อําเภอดอยหลอ และตําบลทาวังพราว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 


