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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 14/2562 วันอังคารท่ี 2 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020462 

 
เรื่อง : ขอถอนรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าเข่ือนแควนอย เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียก

เก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติใหถอนรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอาง เก็บนํ้าเข่ือนแควนอย 
เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... ท่ีอยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าเข่ือนแควนอย เปนทางนํ้าชลประทาน  

ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้า
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2552 อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงตามขอ 1. ตามท่ี กษ. เสนอ  
และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

3. กษ. เสนอวา สคก. ไดพิจารณารางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าเข่ือนแควนอย  
เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... ในเรื่องน้ีแลวมีขอสังเกตวาแนวเขตการปกครองทอง  
ท่ีไมถูกตองตามสภาพความเปนจริงในปจจุบัน โดยขอใหกรมชลประทานตรวจสอบและยืนยันแนวเขตการปกครองทองท่ี
ไมถูกตองตามสภาพความเปนจริง ซึ่งผลการตรวจสอบพบวาการระบุแนวเขตการปกครองท่ีปรากฏในชวงบริเวณอางเก็บ
นํ้าเข่ือนแควนอยมีความคลาดเคลื่อนไปจากเดิม ซึ่งสงผลกระทบตอการระบุตําแหนงท่ีตั้งของอางเก็บนํ้าเข่ือนแควนอย 
เดิมท่ีระบุวาอยูในเขตทองท่ีตําบลคันโชง และตําบลหินลาด อําเภอวัดโบสถ และตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง  
จังหวัดพิษณุโลก ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดทางนํ้าชลประทาน ตามพระราชบัญญัติ  
การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 8/2550) แตปจจุบันตั้งอยูในทองท่ีตําบลคันโชง และตําบลบานยาง 
อําเภอวัดโบสถ และตําบลบานกลาง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไมสอดคลองกับบัญชีทางนํ้าชลประทานแนบทาย
ประกาศดังกลาว 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประกาศกําหนดทางนํ้าชลประทานใหม และใหถูกตอง  
ตามสภาพความเปนจริงในปจจุบัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. กษ. จึงมีความประสงคขอถอนรางกฎกระทรวงดังกลาวท่ีอยูระหวางการตรวจพิจารณาของ สคก. เพ่ือไป
ดําเนินการยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมดําเนินการประกาศกําหนดทางนํ้าชลประทานใหม  
ใหถูกตองตามสภาพความเปนจริงในปจจุบัน จึงไดเสนอเรื่องดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณถอนรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้า ชลประทานอางเก็บนํ้าเข่ือนแควนอย 
เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... ท่ีอยูระหวางการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตามท่ีเสนอได และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทราบตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 14/2562 วันอังคารท่ี 2 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020462 

 
เรื่อง : การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล 
 

สารัตถะ :  สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. มอบหมายใหสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) พิจารณากําหนดมาตรฐาน

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสวาดวยการจัดทําใบอนุญาต หนังสือรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส เพ่ือเปนแนวทาง  
ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหอยูบนหลักการท่ีกฎหมายกําหนด สามารถนําไปใชเปนพยานหลักฐานในช้ันศาล  
เกิดความมั่นคงปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาชนเกิดความเช่ือมั่นในการใชเอกสารรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2. กําหนดใหถือเปนหลักปฏิบัติในการตรากฎหมายวาบรรดาการขออนุญาต การอนุญาตและการออกใบอนุญาต
และใบแทนใบอนุญาต รวมตลอดท้ังการอนุมัติ การแจง การข้ึนทะเบียน การจดทะเบียน การรับรอง และการออก
ใบเสร็จรับเงินดวยน้ัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจเก่ียวกับการน้ันกําหนด ท้ังน้ี 
วิธีดําเนินการใหดําเนินการโดยวิธีทางดิจิทัลซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
ตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

3. ใหหนวยงานซึ่งมีหนาท่ีและอํานาจเก่ียวกับการอนุมัติ การอนุญาต การแจง การข้ึนทะเบียน การจดทะเบียน 
การออกหนังสือรับรอง ใหดําเนินการผานระบบดิจิทัลควบคูไปกับการใหบริการตามปกติ และใหการปรับปรุงแกไข
กฎระเบียบท่ีกําหนดใหผูยื่นคําขอจะตองไปรับใบอนุญาตใหแลวเสร็จ ภายในป พ.ศ. ๒๕๖๒ และใหทุกหนวยพัฒนางาน
บริการใหเปนระบบ e-Services จํานวนรวมเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา ๕๐ งานบริการ โดยจัดทําแผนการดําเนินการพัฒนางาน
บริการใหเปนระบบ e-Services รวมท้ังกําหนดระยะเวลาท่ียกเลิกการใชกระดาษใหไดภายในป พ.ศ. ๒๕๖๓  
หากหนวยงานใดยังไมพรอมใหแจงสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ ภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

4. กรณีการออกบัตรของหนวยงานของรัฐใหกับประชาชนน้ัน หนวยงานท่ีเช่ือมโยงฐานขอมูลกับระบบบูรณาการ
ฐานขอมูลของสํานักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง แลว ใหยกเลิกการออกบัตร โดยพัฒนาระบบทะเบียนใหสามารถ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพการใหบริการประชาชนจะไดรับ
บริการท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถเขาถึงงานบริการไดงาย  
ไมตองเสียเวลาและลดภาระคาใชจายในการติดตอราชการ และเปน  
การเพ่ิมประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐในการบริหารจัดการขอมูล  
และบริการตางๆ ท่ีเช่ือมโยงอยางเปนระบบดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ใหสามารถบริการไดทุกท่ี ทุกเวลา และทุกอุปกรณ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตรวจสอบสิทธิของประชาชน โดยเช่ือมโยงขอมูลกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนผานระบบออนไลนแทนภายในป  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณา แลว  เห็น ชอบตอการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการ  

ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ เน่ืองจากเปนการยกระดับคุณภาพการใหบริการประชาชนจะไดรับบริการท่ีมีความสะดวก 
รวดเร็ว สามารถเขาถึงงานบริการไดงาย ไมตองเสียเวลาและลดภาระคาใชจายในการติดตอราชการ และเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของหนวยงานภาครัฐในการบริหารจัดการขอมูลและบริการตาง ๆ ท่ีเช่ือมโยงอยางเปนระบบดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ใหสามารถบริการไดทุกท่ี ทุกเวลา และทุกอุปกรณ ท้ังน้ี เห็นควรใหมีการพัฒนาแพลตฟอรมกลาง เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพและความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการและการจัดการขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังความปลอดภัย
ของการบริการภาครัฐ ซึ่งจะสงผลตอการลดคาใชจายภาครัฐในทุกมิติ และควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของบูรณาการ  
ในการพัฒนาระบบ โดยมีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเปนเจาภาพ เพ่ือลดความซ้ําซอนของงบประมาณและลดข้ันตอน
การปฏิบัติงาน ตลอดจนทําใหไดระบบการบริการท่ีมีประสิทธิภาพเปน Big data ใชประโยชนในภาพรวมของประเทศ 
และควรมีการแกกฎระเบียบท่ีเก่ียวของใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

มติ ครม.  : 1. เห็นชอบในหลักการการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผานระบบดิจิทัล โดยอาจพิจารณาใหมี  
การนํารองดําเนินการในภารกิจของหนวยงานท่ีมีผลกระทบตอประชาชน ผูประกอบการและนักลงทุนเปนสําคัญกอน 
ตามความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม ท้ังน้ี หากหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความจําเปนตองออก/ปรับปรุงแกไขกฎหมาย
เพ่ือรองรับการดําเนินการดังกลาว ก็ใหดําเนินการใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส  
พ.ศ. 2544 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตามความเห็นของของสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 
และรางพระราชบัญญัติการบริหารงานและการใหบริการภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. .... ตามความเห็นของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมดวย 

2. ในกรณีท่ีหนวยงานใดไมสามารถปรับปรุงแกไขกฎระเบียบเพ่ือรองรับการดําเนินการผานระบบดิจิทัล  
ไดภายในป พ.ศ. 2562 หรือไมสามารถพัฒนางานบริการใหเปนระบบการใหบริการอิเล็กทรอนิกส (e – Service)  
หรือยกเลิกการใชกระดาษไดภายในป พ.ศ. 2563 ตลอดจนในกรณีท่ีมีปญหาในทางปฏิบัติใหหนวยงานดังกลาว  
เรงประสานงานกับสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณาขยายระยะเวลาการดําเนินการเปนรายกรณี โดยจัดลําดับตามความสําคัญ 
เรงดวน และความพรอมของหนวยงาน รวมถึงระยะเวลาท่ีตองดําเนินการใหแลวเสร็จดวย 

3. ใหสํานักงาน ก.พ.ร. เปนหนวยงานหลัก รวมกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการ
มหาชน) สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของรับความเห็นของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็น (1) ความพรอมของหนวยงาน  
ในการออกเอกสารผานระบบดิจิทัล เชน ความพรอมของระบบอินเทอรเน็ต (2) การบูรณาการรวมกันเพ่ือการพัฒนา
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ระบบและการเช่ือมโยงขอมูล และ (3) ความปลอดภัยทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปพิจารณาใหไดขอยุติและ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

4. ใหสํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) และหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของจัดทําแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนและซักซอมความเขาใจกับบุคลากรของหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมถึงประชาสัมพันธ
สรางการรับรูใหแกประชาชนผูรับบริการ เพ่ือใหการพัฒนางานบริการภาครัฐใหเปนระบบการใหบริการอิเล็กทรอนิกส
และการออกเอกสารของทางราชการผานระบบดิจิทัลมีมาตรฐานในการดําเนินงานในแนวทางเดียวกันและเกิดผลอยาง
เปนรูปธรรมตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 14/2562 วันอังคารท่ี 2 เมษายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020462 
 

เรื่อง : การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 
 

สารัตถะ :  ดศ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบใหความเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโน
ประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 ตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การดําเนินการจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 เปนการทําสํามะโนประชากร ครั้งท่ี 12  

และเปนการทําสํามะโนเคหะครั้งท่ี 6 ของประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับจํานวนลักษณะ  
ของประชากร และลักษณะท่ีอยูอาศัยของประชากรทุกคนในประเทศ ตามท่ีอยูจริงใหครบและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ เพ่ือประโยชนในการนําขอมูลมาใชในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาดานประชากร 
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไดอยางเหมาะสม เพ่ือการบริหารงานของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน และใชเปน
ฐานในการคาดประมาณจํานวนประชากรของประเทศไทยในอนาคต ทําใหสามารถแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประโยชนตอประชาชนสูงสุด โดยมีระยะเวลาดําเนินการตอเน่ืองเปนเวลา 4 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564)  
ใชงบประมาณท้ังโครงการเปนจํานวนเงินงบประมาณ 715.5 ลานบาท 

2. สํานักงานสถิติแหงชาติไดทําบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือในการจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 
กับ 8 หนวยงาน คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และบริษัทไปรษณียไทย จํากัด เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2552 โดยมีเจตนารมณในการสงเสริมการจัดทํา
ขอมูลสถิติ โดยความรวมมือการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน เกิดการบูรณาการทรัพยากรและองคความรูท่ีมีอยูแตละ
หนวยงานไดอยางเปนรูปธรรมบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 

3. สํานักงานสถิติแหงชาติ เสนอใหจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 
ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานตางๆ เพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการดําเนินโครงการสํามะโนประชากร 
และเคหะ พ.ศ. 2563  ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไดขอมูลถูกตอง ครบถวน มีคุณภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด  
หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค 

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

เพ่ือเปนประโยชนอยางยิ่งตอทุกภาคสวนในการกําหนดนโยบาย
เพ่ือการบริหาร การวางแผนพัฒนาดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศท้ังในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นวาการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนประชากร

และเคหะ พ.ศ. 2563 เพ่ือใหคําแนะนํา ปรึกษา กํากับดูแลการดําเนินโครงการสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2563 
ซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานของประชากรตามท่ีอยูจริง จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอทุกภาคสวน  
ในการกําหนดนโยบายเพ่ือการบริหาร การวางแผนพัฒนาดานประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ท้ังใน
ระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี จึงเห็นดวยในหลักการตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 


