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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 3/2563 วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

140163 

 
เรื่อง : การโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินขององคการอุตสาหกรรมหองเย็นเพ่ือชําระหน้ีใหกระทรวงการคลังและการตัดหน้ีคางชําระ

คงเหลือเปนหน้ีสูญ 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ ดังน้ี 
1. ใหโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินขององคการอุตสาหกรรมหองเห็น (อย.) จํานวน 4 แปลงเพ่ือชําระหน้ี  

ใหกระทรวงการคลัง (กค.) และตัดหน้ีคางชําระคงเหลือของ อ.ย. ตอ กค. เปนหน้ีสูญ 
2. ใหโอนท่ีดิน นส. 3 จํานวน 2 แปลง ของ อ.ย. ท่ีตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาลุมแมนํ้าฝางใหกรมปาไม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
องคการอุตสาหกรรมหองเย็นเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งองคการอุตสาหกรรมหองเย็น พ.ศ. 2501 วัตถุประสงคเพ่ือบริการแกรัฐและประชาชนท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับ
อุตสาหกรรมหองเย็น ธุรกิจตอเน่ือง หรือคลายคลึงกัน รวมท้ังอุตสาหกรรมอ่ืนใด ท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมหองเย็น  
โดยอุตสาหกรรมหองเย็นไดดําเนินกิจการอยางตอเน่ืองเรื่อยมา จนกระท่ังมีพระราชกฤษฎีกายุบเลิกองคการอุตสาหกรรม
หองเย็น พ.ศ. 2541 องคการอุตสาหกรรมหองเย็นมีภาระหน้ีสินท่ีตองชําระคืนกระทรวงการคลังท้ังเงินตนรวมดอกเบ้ีย
และคาปรับคางจาย จํานวน 4,568,573,224.62 บาท (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) มีทรัพยสินคงเหลือเปนท่ีดิน 
จํานวน 6 แปลง มูลคาท่ีดินตามราคาประเมินของทางราชการไมเพียงพอท่ีจะชําระหน้ีได ประกอบกับท่ีดินบางแปลง  
ถือกรรมสิทธ์ิรวมกับรัฐวิสาหกิจอ่ืน จึงจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางหนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของเมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2554 
ท่ีประชุมมีมติใหโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินขององคการอุตสาหกรรมหองเย็นเพ่ือชําระหน้ีใหกระทรวงการคลัง สวนหน้ีท่ีคาง
ชําระคงเหลือหลังจากโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือชําระหน้ีแลวใหกระทรวงการคลังตัดจําหนายเปนหน้ีสูญ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติใหโอนกรรมสิทธในท่ีดินขององคการอุตสาหกรรมหองเย็น จํานวน 4 แปลง เพ่ือชําระหน้ีใหกระทรวงการคลัง 
โดยใชราคาประเมินท่ีดินท่ีเปนปจจุบัน สวนการตัดหน้ีคางชําระคงเหลือขององคการอุตสาหกรรมหองเย็น  
ตอกระทรวงการคลังเปนหน้ีสูญ ใหกระทรวงการคลังเรงดําเนินการใหเปนไปตามมติสภาบริหารคณะปฏิวัติเมื่อวันท่ี  
16 พฤศจิกายน 2515 ท่ีกําหนดหลักการกรณีหน้ีเงินคางชําระท่ีกระทรวงการคลังไมสามารถเรียกรองจากลูกหน้ีได 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ตส.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการชําระบัญชีขององคการอุตสาหกรรมหองเย็นเสร็จสิ้นลง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จํานวนเงินหรือหน้ีเกินกวา 5 ลานบาท ใหกระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีตอไป 
2. ในสวนของท่ีดิน น.ส. 3 จํานวน 2 แปลง ขององคการอุตสาหกรรมหองเย็นท่ีตั้งอยูในเขตปาสงวน

แหงชาติ ปาลุมแมนํ้าฝาง ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเรงดําเนินการตรวจสอบการไดมาซึ่งท่ีดิน 
น.ส. 3 ท้ังสองแปลงดังกลาว วาเปนไปโดยชอบดวยกฎหมายหรือไมใหไดขอยุติโดยเร็ว และเมื่อไดผลการตรวจสอบท่ียุติ
แลวใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี  
ท่ีเก่ียวของตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 3/2563 วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

140163 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบและอนุมัติใหมีการรับรองเอกสารสําหรับการประชุม Global Forum for Food and 

Agriculture (GFFA) ครั้งท่ี 12 และการประชุม Berlin Agriculture Minister’s Conference ครั้งท่ี 12 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบและอนุมัติใหมีการรับรองเอกสารรวม 2 ฉบับ ไดแก (1) รางเอกสารแถลงการณ (First 

draft GFFA Communique 2020) และ (2) เอกสาร FAO-Concept Note for an International Digital Council 

for Food and Agriculture ในการประชุมรัฐมนตรีเกษตร (Berlin Agriculture Ministers’ Conference) ครั้งท่ี 12 
2. อนุมัติในหลักการวา หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารท้ัง 2 ฉบับ ในประเด็นท่ีไมใชหลักการสําคัญ 

ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รางเอกสารแถลงการณฯ ประกอบดวย 4 สวนหลัก ดังน้ี 1) การคาท่ีสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของโลก 

2) การทํางานรวมกันทางดานการคา เพ่ือการพัฒนาดานการเกษตร 3) การทําหวงโซคุณคาทางอาหาร ครอบคลุม ยั่งยืน 
และปลอดภัย 4) การเสริมสรางความแข็งแกรงของกฎระเบียบท่ีเปนธรรมในการคาสินคาเกษตร ซึ่งสอดคลอง 
กับนโยบายรัฐบาล และการดําเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีสําคัญ ไดแก การพัฒนาชีวิตความเปนอยู  
และเพ่ิมรายไดของเกษตรกร การทําการเกษตรท่ียั่งยืน การเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารตลอดหวงโซอาหาร  
การบรรเทาความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสงเสริมและสนับสนุนในดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
การศึกษาและการสงเสริมดานการเกษตรเพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาคการเกษตร  
การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการทําการเกษตร การเพ่ิมบทบาทของสตรี เกษตรกรรายยอย และเกษตรกร  
แบบครอบครัวในภาคเกษตรเพ่ือใหเกิดการพัฒนาพ้ืนท่ีชนบท ความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมความปลอดภัยอาหาร โดยมิใหมีความเสี่ยงตอสุขภาพของมนุษย สัตว และพืช  
และการดําเนินการตามมาตรฐานสากล ท้ัง Codex, OIE และ IPP รวมท้ังปฏิบัติตามเง่ือนไขของ WTO 

2. เอกสาร FAO-Concept Note for an International Digital Council for Food and Agriculture จัดทําข้ึนตาม 

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

เพ่ือสงเสริมการใชประโยชนจากดิจิทัลสําหรับระบบอาหาร  
และการเกษตรในการเพ่ิมผลผลิต คุณภาพ ความปลอดภัยและความยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ขอเรียกรองของท่ีประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตร ครั้งท่ี 11 ในระหวางการประชุม GFFA 2019 ประกอบดวย  
แนวทางการพัฒนาดานการเกษตร กรอบการดําเนินการ ซึ่งไดมีการพัฒนาผานองคกรระหวางประเทศ หรือโครงการตาง ๆ 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางกลไกการทํางานข้ึนใหมเก่ียวกับสภาดิจิทัลระหวางประเทศวาดวยอาหารและการเกษตร  
เพ่ือเปนเวทีในการขยายความรวมมือ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและประสบการณเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทางดิจิทัล  
อยางรวดเร็วในการแกไขความทาทายในเรื่องความมั่นคงอาหาร ความอดอยากหิวโหย สุขภาพ ระบบเกษตรและอาหาร  
ท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหวางประเทศ โดยเอกสาร FAO-Concept Note ดังกลาว ไดผานการพิจารณา  
ใหความเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนแลว 

มติ ครม.  : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนจะตองปรับปรุงถอยคําหรือ
สาระสําคัญของรางเอกสารแถลงการณ (First draft GFFA Communique 2020) และเอกสาร FAO-Concept Note 

for an International Digital Council for Food and Agriculture ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการ  
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี  
ทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

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

ครั้งท่ี 3/2563 วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

140163 

 
เรื่อง : ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับรายการงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต

หน่ึงพันลานบาทข้ึนไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
 

สารัตถะ : กษ. พิจารณาอนุมัติการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับรายการงบประมาณ
ท่ีมีวงเงินตั้งแตหน่ึงพันลานบาทข้ึนไป ตามนัยมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
จํานวน 7 รายการ (ภายใตโครงการ จํานวน 5 โครงการ) วงเงินรวม 4,065.0738 ลานบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลวพบวา กรมชลประทานมีรายการท่ีมีวงเงินตั้งแตหน่ึงพันลานบาทข้ึนไป

ท่ีจําเปนตองเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 7 รายการ (ภายใตโครงการ 
จํานวน 5 โครงการ) มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. โครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
1.1 เปนโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินโครงการแลว เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2562 วงเงิน

งบประมาณรวมท้ังสิ้น 21,000 ลานบาทโดยมีรายการท่ีจําเปนตองเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณเกินหน่ึงพันลานบาท จํานวน 2 รายการ ไดแก รายการงานขุดคลองระบายนํ้าหลาก
พรอมอาคารประกอบ สัญญาท่ี 3 และ รายการ งานขุดคลองระบายนํ้าหลากพรอมอาคารประกอบ สัญญาท่ี 4  
มีรายละเอียด ดังน้ี 

*จํานวน : ลานบาท* 
ลําดับ รายการ 

(งานขุดคลองระบายนํ้าหลาก
พรอมอาคารประกอบ) 

ปงบประมาณ รวม 
2564 2565 2566 

1 สัญญาท่ี 3 746.6266 1,493.2532 1,493.2532 3,733.1330 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหกรมชลประทานจะไดดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ
และกฎหายท่ีเก่ียวของตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2 สัญญาท่ี 4 676.2000 1,352.4000 1,352.4000 3,381.0000 

รวม สัญญาท่ี 3 - 4 1,422. 826
6 

2,845.6532 2,845.6532 7,114.1330 

1.2 ความพรอมของโครงการ 
1) ดําเนินการออกแบบแลวเสร็จ 
2) ความกาวหนาดานท่ีดิน ท้ังหมด 880 แปลง ดําเนินการปกหลักเขตแลวเสร็จ รังวัดท่ีดินแลว 726 แปลง 

อยูระหวางตรวจสอบทรัพยสิน 503 แปลง โดยไดดําเนินการจายคาท่ีดินและคารื้อยายสิ่งกอสรางแลว 79 แปลง  
เน้ือท่ี 316-2-3 ไร (188,459,916.75 บาท) และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2561 เห็นชอบ  
รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินเพ่ือขอเวนคืนท่ีดิน 

2. โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2.1 เปนโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบใหดําเนินโครงการแลว เมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2560 

วงเงินงบประมาณรวม 9,580 ลานบาท โดยมีรายการท่ีจําเปนตองเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณเกินหน่ึงพันลานบาท จํานวน 1 รายการไดแก รายการคลองระบายนํ้าและอาคาร
ประกอบ มีรายละเอียด ดังน้ี 

*จํานวน : ลานบาท* 
ลําดับ รายการ ปงบประมาณ รวม 

2564 2565 2566 
1 คลองระบายนํ้าและอาคารประกอบ 550.2800 938.2269 1,262.8931 2,751.4000 

2.2 ความพรอมของโครงการ 
1) ความกาวหนาดานท่ีดินท้ังหมด 761 แปลง ดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินแลว 456 แปลง  

(จายคาทดแทนแลว 92 แปลง และมีบัญชีรอจายคาทดแทน 104 แปลง) 
2) การขออนุญาตใชพ้ืนท่ี ไมมีพ้ืนท่ีของรัฐท่ีตองขออนุญาตใชพ้ืนท่ี 

3. โครงการบรรเทาอุทกภัยพ้ืนท่ีลุมนํ้าเพชรบุรีตอนลางอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี 
3.1 เปนโครงการท่ีบรรเทาปญหานํ้าทวมใหแกราษฎร และมีความจําเปนเรงดวน ตามนโยบายของรัฐบาล 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป วงเงินรวมประมาณ 13,000 ลานบาท โดยมีรายการท่ีจําเปนตองเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณเกินหน่ึงพันลานบาท จํานวน 2 รายการ 
ไดแก รายการงานปรับปรุงคลองระบายนํ้า D1 พรอมอาคารประกอบ สัญญาท่ี 1 และ รายการงานปรับปรุงคลองระบาย
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นํ้า D1 พรอมอาคารประกอบ สัญญาท่ี 2 มีรายละเอียด ดังน้ี 
*จํานวน : ลานบาท* 

ลําดับ รายการ  
(งานปรับปรุงคลอง
ระบายนํ้า D1 พรอม

อาคารประกอบ) 

ปงบประมาณ รวม 
2564 2565 2566 2567 2568 

1 สัญญาท่ี 1 772.0000 873.5663 984.3000 984.3000 245.8337 3,860.0000 

2 สัญญาท่ี 2 640.0000 724.2000 816.0000 816.000 203.8000 3,200.0000 

รวม สัญญาท่ี 1 – 2 1,412.0000 1,597.7663 1,800.3000 1,800.3000 449.6337 7,060.0000 

3.2 ความพรอมของโครงการ 
1) ในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2562 

ท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบใหเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการเตรียมความพรอม  
ของโครงการบรรเทาอุทกภัยพ้ืนท่ีลุมนํ้าเพชรบุรีตอนลางอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี ในการดําเนินการ
ดานการมีสวนรวม กระบวนการจัดหาท่ีดินเพ่ือการกอสรางและเตรียมความพรอมของโครงการ ในทุกมิติใหแลวเสร็จ  
ซึ่งกรมชลประทานอยูระหวางเรงรัดดําเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติขางตน 

2) รายงานศึกษาวางโครงการพิเศษ ( SpecialStudyReport) แลวเสร็จเดือนสิงหาคม 2562  
โดยไมเขาขายท่ีตองจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

3) แผนดําเนินโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมชลประทานจะดําเนินการดานการมีสวนรวม 
กระบวนการจัดหาท่ีดินเพ่ือการกอสราง และการสํารวจ-ออกแบบ และในสวนของปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
กรมชลประทานมีแผนงานเริ่มกอสรางโครงการ 

4. โครงการปรับปรุงคลองยม – นาน 
4.1 เปนโครงการท่ีบรรเทาปญหานํ้าทวมในฤดูฝนและปญหาขาดแคลนนํ้าใหแกราษฎรซึ่งโครงการดังกลาว  

มีความจําเปนเรงดวน ตามนโยบายของรัฐบาล สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 
2,875 ลานบาท โดยมีรายการท่ีมีวงเงินงบประมาณเกิน 1,000 ลานบาท จํานวน 1 รายการ ไดแก รายการปรับปรุง
คลองยม – นานและอาคารประกอบ สรุปไดดังน้ี 

 
 



8 
 

*จํานวน : ลานบาท* 
ลําดับ รายการ ปงบประมาณ รวม 

2564 2565 2566 
1 ปรับปรุงคลองยม – นาน

และอาคารประกอบ 
379.9672 591.5539 928.3149 1,899.8360 

4.2 ความพรอมของโครงการ 
1) รายงานการศึกษาโครงการเบ้ืองตน แลวเสร็จเมื่อเดือนเมษายน 2547 
2) ดําเนินการออกแบบแลวเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม 2560 
3) ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นและมีสวนรวมกับประชาชนในพ้ืนท่ี จํานวน 38 ครั้ง พบวา ราษฎร  

ในพ้ืนท่ีสวนใหญเห็นดวยกับการดําเนินโครงการ 
5. โครงการอางเก็บนํ้าคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี 

5.1 เปนโครงการท่ีบรรเทาปญหาการขาดแคลนนํ้าของราษฎร และมีความจําเปนเรงดวนตามนโยบาย  
ของรัฐบาล สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2581) วงเงินรวมประมาณ 6,400 ลานบาท
โดยมีรายการท่ีจําเปนตองเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีวงเงินงบประมาณเกิน
หน่ึงพันลานบาท จํานวน 1 รายการ ไดแก รายการเข่ือนหัวงานและอาคารประกอบ พรอมสวนประกอบอ่ืน  
มีรายละเอียด ดังน้ี 

*จํานวน : ลานบาท* 
ลําดับ รายการ ปงบประมาณ รวม 

2564 2565 2566 2567 
1 เข่ือนหัวงาน 

และอาคาร
ประกอบ พรอม
สวนประกอบอ่ืน 

300.000 419.3328 419.3328 361.3344 1,500.000 

5.2 ความพรอมของโครงการ 
1) รายงานศึกษาความเหมาะสม (FS) แลวเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2559 
2) รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอ

ชุมชนอยางรุนแรง ท้ังทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) โครงการอางเก็บนํ้าคลองวังโตนด 
โดยไดดําเนินการปรับแกรายงานตามความเห็นคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.) 
แลว ปจจุบันอยูระหวางคณะกรรมการฯ พิจารณา 

3) ดําเนินการออกแบบแลวเสร็จเมื่อป พ.ศ. 2562 
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ดังน้ัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) จําเปนตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  
การตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สําหรับรายการงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแตหน่ึงพันลานบาท
ข้ึนไป จํานวน 7 รายการ (ภายใตโครงการ จํานวน 5 โครงการ) วงเงินรวม 4,065.0738 ลานบาท ซึ่งเปนการดําเนินการ  
ตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการการยื่นคําของบประมาณรายการผูกพันขามปงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป 
ตามนัยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จํานวนรวม  
7 รายการ (ภายใตโครงการ จํานวน 5 โครงการ) โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดลําดับความสําคัญของโครงการ
ตามความเหมาะสมจําเปน ตามวงเงินงบประมาณประจําป เสนอสํานักงบประมาณพิจารณาตามข้ันตอนตอไป ท้ังน้ี  
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาประกอบการดําเนินการตอไปดวย 

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

ครั้งท่ี 3/2563 วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

140163 

 
เรื่อง : แผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562 – 2564 ตามพระราชบัญญัติ

โรคติดตอ พ.ศ. 2558 
 

สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบ แผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาด  
พ.ศ. 2562 – 2564 ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 [แผนระดับท่ี 3 : แผนปฏิบัติการ] 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดเสนอรางแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ  

หรือโรคระบาด พ.ศ. 2562 - 2564 ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องน้ี
เขาขายท่ีจะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะรัฐมนตรีหรือใหตองเสนอคณะรัฐมนตรี 
รวมท้ังเปนไปตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๔ (๒) กําหนดใหคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ
พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาด และเสนอคณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กํากับการบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุข ไดเห็นชอบ
ใหนําเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีดวยแลว ท้ังน้ี ไดสงแผนปฏิบัติการ ฯ ดังกลาวใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติพิจารณากลั่นกรองตามข้ันตอนแนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลว  
และกระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการปรับปรุงเน้ือหาสาระ ใหสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ซึ่งไดประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช เรียบรอยแลว  จึงขอเสนอแผนปฏิบัติการฯ 
ดังกลาวโดยมีเน้ือหาของแผนโดยสรุป ดังน้ี 

- วิสัยทัศน : "ประเทศไทยปลอดภัยจาก โรคติดตอดวยระบบเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอท่ีมีประสิทธิภาพ
ทันตอสถานการณ และเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ภายใตความรวมมือของทุกภาคสวน เพ่ือนําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของประชาชนอยางยั่งยืน” 

- เปาประสงค : ปองกัน ควบคุม กําจัด กวาดลาง และลดผลกระทบจากโรคติดตอดวยระบบการทํางานท่ีเขมแข็ง 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สธ./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือชวยเสริมสรางความเขมแข็งของประเทศดานการปองกัน
และแกไขปญหาโรคติดตอท่ีสําคัญของประชาชน และนําไปสูความมั่นคง
ดานสุขภาพและความเจริญดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และเครือขายการทํางานท่ีกวางขวาง รวมท้ังการมีสวนรวมของประชาชน 
- แผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบดวย แผนปฏิบัติการ ๔  ระบบหลัก คือ 1. ระบบปองกันโรคติดตอ (Prevention) 21 แผนงาน  
ซึ่งครอบคลุมโรคติดเช้ือและไมติดเช้ือ โรคติดตอระหวางคนและสัตว โรคติดตอท่ีมีแมลงเปนพาหะ และโรคติดตออุบัติใหม 
เปนตน 2.ระบบตรวจจับภัยจากโรคติดตอ (Detection) ไดแก การพัฒนาหองปฏิบัติการทางสาธารณสุข การปองกัน
ควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศ และการเฝาระวังโรคติดตอ 3.ระบบควบคุมโรคติดตอ (Response) ประกอบดวย  
การดูแลรักษาผูปวย ศูนยปฏิบัติการ 

ภาวะฉุกเฉิน และ การสื่อสารความเสี่ยง 4. ระบบสนับสนุนปฏิบัติการ (Operation) ไดแก การบริหารจัดการ
เวชภัณฑ การติดตามประเมินผล และการพัฒนากําลังคน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นชอบในหลักการและภาพรวมของแผนปฏิบัติการเฝาระวัง ปองกัน 

และควบคุมโรคติดตอหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562 – 2564 ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขไดจัดทําข้ึน และเห็นดวยกับขอเสนอแนะในรายละเอียดท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไดเสนอความเห็นใหปรับปรุงเพ่ิมเติม ซึ่งแมวา ใจความสําคัญจะมีอยูในแผนปฏิบัติการดังกลาวแลว หากมีการระบุ  
หรือเนนรายละเอียดของเน้ือหาตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอแนะ จะเปนการทําให
แผนปฏิบัติการดังกลาว มีความสมบูรณครบถวนมากข้ึน และควรขยายขอบเขตของทุกหัวขอโดยเปดกวางใหครอบคลุม
ทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของดวย  ซึ่งจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งของประเทศดานการปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ  
ท่ีสําคัญของประชาชน และนําไปสูความมั่นคงดานสุขภาพและความเจริญดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตอไป 
รวมท้ัง ควรตรวจสอบความสอดคลองของรูปแบบ ขอความ ใหถูกตองเพ่ิมเติมจากท่ีไดแกไขแลวบางสวนตามท่ีไดมี  
การเสนอแนะไปแลวในครั้งกอน เชน ช่ือแผนปฏิบัติการ  ในสารบัญหนา ๗ ใชวา “แผนปฏิบัติการกําจัดโรคมาลาเรีย”   
แตในสวนหัวขอหนา 111 ใชวา “แผนปฏิบัติการกําจัดโรคไขมาลาเรีย”  และ สารบัญหนา ๗ ใชวา “แผนปฏิบัติการ
ปองกันโรคติดตอจากสัตวและคน” แตในสวนหัวขอของแผนหนา ๒๒๗ ใชวา “แผนปฏิบัติการปองกันโรคติดตอระหวาง
สัตวและคน” 

มติ ครม.  : มติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวง  
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอม สํานักงบประมาณ และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกตของ
กระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณาดําเนินการดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 3/2563 วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

140163 

 
เรื่อง : การกําหนดราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตน ฤดูการผลิตป 2562/2563 
 

สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการกําหนดราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนาย
นํ้าตาลทรายข้ันตนฤดูการผลิตป ๒๕๖ 2/๒๕๖3 ในอัตราออยตัน ละ 750  บาท ณ ระดับความหวานท่ี ๑๐ ซี.ซี.เอส. 
หรือเทากับ  รอยละ 97.91 ของประมาณการราคาออยเฉลี่ยท่ัวประเทศ 766.01  บาทตอตันออย และกําหนดอัตรา
ข้ึน/ลง  ของราคาออยเทากับ 45 บาท ตอ ๑ หนวย ซี.ซี.เอส. ตอเมตริกตัน และ ผลตอบแทนการผลิตและจําหนาย
นํ้าตาลทรายข้ันตนฤดูการผลิตป ๒๕62/๒๕63 เทากับ 321.43 บาทตอตันออย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พระราชบัญญัติ ออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗  กําหนดวา กอนเริ่มฤดูการผลิตนํ้าตาลทราย  

ใหคณะกรรมการบริหารจัดทําประมาณการรายไดจากการจําหนายนํ้าตาลทรายท่ีจะผลิตในฤดูน้ัน เพ่ือกําหนดราคาออย
ข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตน และเมื่อคณะกรรมการบริหารไดจัดทําประมาณ  
การรายไดและกําหนดราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตนแลว แจงใหแกสถาบัน
ชาวไรออย และสมาคมโรงงานทราบ และจัดใหมีการประชุมผูแทนสถาบันชาวไรออย และผูแทนสมาคมโรงงานเพ่ือรับฟง
ความคิดเห็น และขอคัดคาน (ถามี) โดยทําเปนหนังสือแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 10 วันกอนวันประชุม  
และใหสํานักงาน คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย เสนอราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนาย  
นํ้าตาลทรายข้ันตน  และผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นตามมาตรา 50  ตอ คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย 
เพ่ือพิจารณา แลวใหเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

2. คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย  ในการประชุมครั้งท่ี 11/2562 เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2562  
ไดพิจารณาการกําหนดราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตนฤดูการผลิตป 
2562/2563 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเสนอ โดยไดมีการรับฟงความคิดเห็นและขอคัดคานจากผูแทนสถาบันชาวไร
ออยและผูแทนสมาคมโรงงาน ตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ แลว มีมติ ดังน้ี 

1) เห็นชอบองคประกอบการคํานวณ ราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทราย

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

เพ่ือใหมีผลบังคับใช เพ่ือโรงงานนํ้าตาลทรายจะไดจายคาออย
ใหแกชาวไรออยตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ข้ันตนฤดูการผลิตป 2562/2563  
2) เห็นชอบกําหนดราคาออยข้ันตนและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตน ฤดูการผลิตป 

2562/2563 ในอัตรา ออยตันละ  750 บาท ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. หรือเทากับรอยละ 97.91   
ของประมาณการราคาออยเฉลี่ยท่ัวประเทศ 766.01 บาทตอตันออย  และกําหนดอัตราข้ึน/ลง ของราคาออยเทากับ 
45 บาท ตอ 1 หนวย ซี.ซี.เอส. ตอเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตนฤดูการผลิตป 
2562/2563 เทากับ 321.43 บาทตอตันออย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พิจารณาแลว ไมขัดของในหลัก การกําหนดราคาออยข้ันตนฤดูการผลิตป  

๒๕62/๒๕63  ในอัตราออยตัน ละ 750  บาท  ณ ระดับความหวานท่ี ๑๐ ซี.ซี.เอส. หรือเทากับรอยละ 97.91   
ของประมาณการราคาออยเฉลี่ยท่ัวประเทศ 766.01 บาทตอตันออย และกําหนดอัตราข้ึน/ลง  ของราคาออยเทากับ 
45 บาท ตอ ๑ หนวย ซี.ซี.เอส. ตอเมตริกตัน และ ผลตอบแทนการผลิตและจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตนฤดูการผลิตป 
๒๕62/๒๕63 เทากับ 321.43  บาทตอตันออย  ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ซึ่ง ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายแลว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันพิจารณากําหนดมาตรการเสริมเพ่ิมเติมจาก  
การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 11 มิถุนายน 2562 (เรื่อง มาตรการแกไขปญหาออยไฟไหม) เพ่ือจูงใจ  
ใหเกษตรกรผูปลูกออยลดการเผาออยกอนการเก็บเก่ียว เพ่ือเปนการแกไขปญหาออยไฟไหม และลดปญหาฝุนละออง
ขนาดเล็กไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 3/2563 วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

140163 

 
เรื่อง : ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี 11 
 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. ดังน้ี 
1. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี 11 
2. พิจารณาใหความเห็นชอบตอรางถอยแถลงรวมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบท

และขจัดความยากจน ครั้งท่ี 11 และมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการรับรองรางถอยแถลงรวมฯ ดังกลาว
ตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความ

ยากจน ครั้งท่ี 11 เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
2. ผลการประชุมฯ มีสาระสําคัญ คือ ท่ี ประชุมรับทราบความกาวหนาการดําเนินงานในภาพรวมของเจาหนาท่ี

อาวุโสอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ประกอบดวยการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการอาเซียน
ดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ฉบับป พ.ศ. 2559-2563 และผลลัพธและขอเสนอแนะจาก  
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/เวทีสัมมนา ซึ่งจัดข้ึนในหวงป พ.ศ. 2561-2562 

3. รางถอยแถลงรวมฯ มีสาระสําคัญ คือ การรับทราบความกาวหนาของการดําเนินการตามแผนแมบทดาน  
การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนของอาเซียน การสงเสริมความรวมมือขามสาขา การใหความสําคัญกับการนํา
นวัตกรรมมาใชในการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนในภูมิภาคอาเซียน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พิจารณาเอกสารในสวนท่ีเก่ียวของแลว  ไมขัดของตอ ผลการประชุมและ รางถอย

แถลงรวมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี 11 หากสวนราชการ
เจาของเรื่องพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนของไทยและสามารถปฏิบัติไดภายใต
อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายกฎระเบียบและขอบังคับท่ีมีอยูในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน  

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

เพ่ือรวมกําหนดนโยบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น
ปญหาความยากจนและการพัฒนาชนบทในภูมิภาคอาเซียน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ค.ศ. 2525 และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ( SDGs) ของสหประชาชาติ และจะเปนกลไกสําคัญในการกําหนดทิศทาง
ความรวมมือดานการพัฒนาท่ียั่งยืนของอาเซียนตอไป 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางถอยแถลง
รวมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งท่ี 11 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ
และไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการได โดยใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 3/2563 วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

140163 

 
เรื่อง : รางบันทึกความรวมมือดานขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการจัดระบบและการพํานักของแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะ 
 

สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณา ใหความเห็นชอบตอรางบันทึกความรวมมือและอนุมัติใหปลัดกระทรวงแรงงาน  
เปนผูลงนามในบันทึกความรวมมือดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
๑. กระทรวงแรงงานได เสนอเรื่อง รางบันทึกความรวมมือระหวางกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการตางประเทศ 

กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ และสํานักงานตํารวจแหงชาติของประเทศญี่ปุน กับกระทรวงแรงงาน 
ราชอาณาจักรไทย เก่ียวกับความรวมมือดานขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการจัดระบบและการพํานักของแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะ
การสงเสริมการจัดสงและการรับแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะจากประเทศไทยไปทํางานในประเทศญี่ปุน และชวยแกไขปญหา
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสง การรับ และการพํานักอยูในประเทศญี่ปุนของแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะ  ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชน
รวมกันของประเทศไทยและประเทศญี่ปุน 

2. กระทรวงแรงงานพิจารณาแลวเห็นวา รางบันทึกความรวมมือดังกลาว เปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศ ไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย แตมีขอผูกพันเชิงนโยบาย จึงเขาขายตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (7) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พิจารณาแลว เห็นวา รางบันทึกความรวมมือระหวางกระทรวงยุติธรรม  

กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ และสํานักงานตํารวจแหงชาติของประเทศญี่ปุน 
กับกระทรวงแรงงาน ราชอาณาจักรไทย เก่ียวกับความรวมมือดานขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการจัดระบบและการพํานัก  
ของแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะ เปนการสงเสริมการจัดสงและการรับแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะจากประเทศไทยไปทํางาน  
ในประเทศญี่ปุน และชวยแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสง  การรับ และการพํานักอยูในประเทศญี่ปุนของแรงงาน  
ท่ีมีทักษะเฉพาะ ซึ่งจะเปนโอกาสใหแรงงาน ท่ีมีทักษะเฉพาะ ภาคเกษตรของไทย ไดเขาไปทํางานในประเทศญี่ปุน  
โดยไดรับการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกับแรงงานญี่ปุน มีโอกาสพัฒนาทักษะ ฝมือ และสั่งสมประสบการณจากประเทศญี่ปุน 

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

เพ่ือ เปนการสงเสริมการจัดสงและการรับแรงงานท่ีมีทักษะ
เฉพาะจากประเทศไทยไปทํางานในประเทศญี่ปุน และชวยแกไขปญหา  
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการสง  การรับ และการพํานักอยูในประเทศญี่ปุน  
ของแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะ ซึ่งจะเปนโอกาสใหแรงงาน ท่ีมีทักษะเฉพาะ
ภาคเกษตรของไทย ไดเขาไปทํางานในประเทศญี่ปุน โดยไดรับการปฏิบัติ  
ท่ีเทาเทียมกับแรงงานญี่ปุน มีโอกาสพัฒนาทักษะ ฝมือ และสั่งสม
ประสบการณจากประเทศญี่ปุน เพ่ือนํามา พัฒนา ภาคการเกษตร  
ของประเทศไทย อีกท้ังยังเปนการกระชับความสัมพันธระหวาง  
สองประเทศอีกดวย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพ่ือนํามา พัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย อีกท้ังยังเปนการกระชับความสัมพันธระหวางสองประเทศอีกดวย  
จึงไมมีขอขัดของตอรางบันทึกความรวมมือดังกลาว 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางบันทึกความ
รวมมือระหวางกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ของระเทศญี่ปุนกับกระทรวงแรงงาน ราชอาณาจักรไทย เก่ียวกับความรวมมือดานขอมูลพ้ืนฐาน  
เพ่ือการจัดระบบและการพํานักของแรงงานท่ีมีทักษะเฉพาะ (Draft of Memorandum of Cooperation between 
the Ministry of Justice, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Health, Labour and Welfare and 
the National Police Agency of Japan and the Ministry of Labour of the Kingdom of Thailand on a Basic 
Framework for Information Partnership for Proper Operation of the System Pertaining to Foreign 
Human Resources with the Status of Residence of “Specified Skilled Worker”) ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ
และไมขัดหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงแรงงานดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ  
หรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 3/2563 วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

140163 

 
เรื่อง : แนวทางการบริหารการนําเขาสินคาเมล็ดพันธุหอมหัวใหญ  หอมหัวใหญ และมันฝรั่ง ตามพันธกรณีความตกลง

หุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดกันยิ่งข้ึนไทย – นิวซีแลนด (TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลงการคาเสรีไทย – 
ออสเตรเลีย (TAFTA) 

 

สารัตถะ : คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ เสนอ ครม. พิจารณาใหความ เห็นชอบ
หลักเกณฑการนําเขาสินคาเมล็ดพันธุหอมหัวใหญ หอมหัวใหญ หัวพันธุมันฝรั่ง และมันฝรั่ง ภายใตพันธกรณีความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดกันยิ่งข้ึน ไทย - นิวซีแลนด ( TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลงการคาเสรีไทย - 
ออสเตรเลีย (TAFTA) ตั้งแตป พ.ศ. 2563 เปนตนไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดกันยิ่งข้ึน ไทย – นิวซีแลนด ( TNZCEP) และความตกลงการคาเสรีไทย – 

ออสเตรเลีย (TAFTA) มีผลบังคับใชตั้งแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมา ซึ่งขอตกลงดังกลาวจะเปดเสรีอยางสมบูรณในป 2563 
โดยภายใตกรอบ ( TNZCEP) สินคาท่ีจะเปดเสรี คือ มันฝรั่งสดหรือแชเย็น เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ และหอมหัวใหญ  
สวนภายใตกรอบ (TAFTA) สินคาท่ีจะเปดเสรี คือ มันฝรั่งสดหรือแชเย็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 
มอบหมายใหคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ และมันฝรั่ง พิจารณา
ศึกษาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการเปดตลาดเสรีดังกลาว ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1 /2562 
เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2562 พิจารณาแลวเห็นวาการเปดเสรีการคาภายใตพันธกรณีท้ังสองน้ัน อาจจะไมสงผลกระทบ
ตอการผลิตและการตลาดของไทยมากนัก แตเห็นควรใหมีหลักเกณฑแนวทางในการนําเขาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง  
ในอนาคต จึงมีมติเห็นชอบหลักเกณฑแนวทางการนําเขาสินคาเมล็ดพันธุหอมหัวใหญ หอมหัวใหญ และมันฝรั่ง  
ภายใตพันธกรณีดังกลาว และไดเสนอมติใหคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณพิจารณา  
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายมีมติเห็นชอบหลักเกณฑแนวทางการนําเขาสินคาเมล็ดพันธุหอมหัวใหญ หอมหัวใหญ  
และมันฝรั่ง ภายใตพันธกรณีความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดกันยิ่งข้ึนไทย - นิวซีแลนด ( TNZCEP) และพันธกรณี
ตามความตกลงการคาเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) ตั้งแตป พ.ศ. 2563 เปนตนไป ดังน้ี 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  
และสหกรณ/กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือแนวทางท่ีกําหนดจะสามารถบริหารนําเขาไดโดยไมกระทบ
ตอเกษตรกรผูผลิตภายในประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1. หลักเกณฑแนวทางการนําเขาสินคาเมล็ดพันธุหอมหัวใหญ หอมหัวใหญ และมันฝรั่ง ภายใตพันธกรณีความตกลง
หุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดกันยิ่งข้ึนไทย - นิวซีแลนด (TNZCEP) 

เมล็ดพันธุหอมหัวใหญและสินคาหอมหัวใหญ 
1) ผูนําเขาตองเปนนิติบุคคลท่ีข้ึนทะเบียน เปนผูนําเขาเมล็ดพันธุหอมหัวใหญ/หอมหัวใหญ ไวกับกรมการคา

ตางประเทศเปนรายป ตามแบบคําขอข้ึนทะเบียนท่ีกําหนด (แบบ ทอ.7) 
2) ผูนําเขาตองขอหนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดกัน

ยิ่งข้ึน ไทย –นิวซีแลนด ตามหลักเกณฑ/ระเบียบ ท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด 
3) ใหนําเขาเฉพาะกรณีท่ีนําเขามาเพ่ือใชในการผลิตและแปรรูปในกิจการของตนเอง และหามจําหนาย  

จายโอนเมล็ดพันธุหอมหัวใหญ/หอมหัวใหญ 
4) ใหนําเขาทางดานศุลกากรท่ีมีดานตรวจพืชและดานอาหารและยา หรือมีเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจของดาน

ดังกลาวปฏิบัติหนาท่ี 
โดยใหผูไดรับหนังสือรับรอง รายงานการนําเขาตามระเบียบ/ประกาศท่ีกําหนด หลังการนําเขาสินคาในแตละครั้ง 

ตามแบบรายงานการนําเขาท่ีกําหนดในแตละความตกลง 
2 หลักเกณฑการนําเขาตามพันธกรณีความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดกันยิ่งข้ึนไทย - นิวซีแลนด (TNZCEP) 

และพันธกรณีตามความตกลงการคาเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) 
สินคาหัวพันธุมันฝรั่งและมันฝรั่ง 
1) ผูนําเขาตองเปนนิติบุคคลท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูนําเขามันฝรั่ง ไวกับกรมการคาตางประเทศเปนรายป  

ตามแบบคําขอข้ึนทะเบียนท่ีกําหนด (แบบ ทอ.7) 
2) ผูนําเขาตองขอหนังสือรับรองแสดงการไดรับสิทธิชําระภาษีตามความตกลงการคาเสรีไทย  - ออสเตรเลีย 

หรือ ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดกันยิ่งข้ึน ไทย - นิวซีแลนด ตามหลักเกณฑ/ระเบียบ ท่ีกระทรวงพาณิชย
กําหนด 

3) ใหนําเขาเฉพาะกรณีท่ีนําเขามาเพ่ือใชในการผลิตและแปรรูปในกิจการของตนเอง และหามจําหนาย  
จายโอนหัวพันธุมันฝรั่ง/มันฝรั่ง 

4) ใหนําเขาทางดานศุลกากรท่ีมีดานตรวจพืชและดานอาหารและยา หรือมีเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจของดาน
ดังกลาวปฏิบัติหนาท่ี 

โดยใหผูไดรับหนังสือรับรอง รายงานการนําเขาตามระเบียบ/ประกาศท่ีกําหนด หลังการนําเขาสินคา  
ในแตละครั้ง ตามแบบรายงานการนําเขาท่ีกําหนดในแตละความตกลง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็น วาแนวทางการบริหารการนําเขา สินคาเมล็ดพันธุหอมหัวใหญ 

หอมหัวใหญ และมันฝรั่ง  ภายใตกรอบการคาเสรีดังกลาว ท่ีจะเปดเสรีในป 2563 เปนเรื่องท่ีคณะกรรมการนโยบาย  
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และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณไดมีมติเห็นชอบแลว โดยแนวทางท่ีกําหนดจะสามารถบริหารการนําเขาได  
โดยไมกระทบเกษตรกรผูผลิตภายในประเทศ จึงเห็นควรท่ีคณะรัฐมนตรีจะใหความเห็นชอบหลักเกณฑการนําเขาสินคา
เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ หอมหัวใหญ และมันฝรั่ง  ตามพันธกรณีความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดกันยิ่งข้ึน 
ไทย-นิวซีแลนด ( TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลงการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ตั้งแตป พ.ศ. 2563  
เปนตนไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบหลักเกณฑการนําเขาสินคาเมล็ดพันธุหอมหัวใหญ หอมหัวใหญ หัวพันธุมันฝรั่ง และมันฝรั่ง ภายใตพันธกรณี
ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจท่ีใกลชิดกันยิ่งข้ึนไทย–นิวซีแลนด (TNZCEP) และพันธกรณีตามความตกลงการคาเสรีไทย-
ออสเตรเลีย (TAFTA) ตั้งแตป พ.ศ. 2563 เปนตนไป  ตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2562 ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประธานกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังน้ี ในสวนของแนวทางการบริหารการนําเขาสินคาในขอยอย 3) ของขอ 3.1 
และ 3.2 ใหดําเนินการตามขอสังเกตของกระทรวงพาณิชย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม  
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 
  



21 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 3/2563 วันอังคารท่ี 14 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

140163 

 
เรื่อง : การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สําหรับ

รายงานงบประมาณซึ่งจะตองกอหน้ีผูกพันงบประมาณมากกวาหน่ึงปงบประมาณ และมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาท
ข้ึนไป 

 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ขออนุมัติโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 5 หนวยงาน 10 โครงการ  

วงเงิน 21,332.9595 ลานบาท 
2. ขออนุมัติใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนําคาใชจายในการดําเนินโครงการ ตามขอ 1.  

ยื่นเปนคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอสํานักงบประมาณ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงมหาดไทยมีหนวยงานท่ีจะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รายการงบประมาณซึ่งจะตองกอหน้ีผูกพันงบประมาณมากกวาหน่ึงปงบประมาณ และมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป 
จํานวน 5 หนวยงาน วงเงิน 21,332.9595 ลานบาท ดังน้ี 

1. หนวยงาน : สป.มท. 
รายการ : โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารขายบังคับบัญชากระทรวงมหาดไทย 
งบประมาณ : 4,999.6985 
ผูกพันขามป : 4 ป (ป 2564 – 2567) 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 6. ดานการบริหารราชการแผนดินฯ 

2. หนวยงาน : ปค. 
รายการ : โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอรใหบริการประชาชน ดานทะเบียน และบัตรประจําตัวประชาชน

เพ่ือทดแทนระบบเดิม 455 แหง 
งบประมาณ : 1,099.9810 

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

เพ่ือใหหนวยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
กอนท่ีจะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจายตอผูอํานวยการ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผูกพันขามป : 7 ป (ป 2564 – 2570) 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 6. ดานการบริหารราชการแผนดินฯ 
 

3. หนวยงาน : ปภ. 
รายการ : โครงการความรวมมือระหวางกระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

กับกองทัพบก ในการจัดหาอากาศยานปกหมุน (Helicopter) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแกไข
ปญหาสาธารณภัย 

งบประมาณ : 1,862.4760 
ผูกพันขามป : 3 ป (ป 2564 – 2566) 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 1. ดานความมั่นคง 

4. หนวยงาน : กปภ. 
รายการ : โครงการกอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ – หลมสัก (ระยะท่ี 1)  

(เงินงบประมาณ : 838.2030 ลานบาท เงินกูภายในประเทศ 279.4010 ลานบาท) 
งบประมาณ : 1,117.6040 
ผูกพันขามป : 3 ป (ป 2564 – 2566) 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 5. ดานการพัฒนาสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติฯ 

5. หนวยงาน : กทม. 
รายการ : จํานวน 6 โครงการ 
งบประมาณ : 12,253.2000 
5.1 รายการ : โครงการกอสรางอุโมงคระบบนํ้าคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 

งบประมาณ : 6,000.0000 
ผูกพันขามป : 5 ป (ป 2564 – 2568) 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 4. ดานการลดความเหลื่อมนํ้า 

5.2 รายการ : โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. (สมอยึดดานหลัง) คลองบางไผ จากบริเวณคลองพระยาราช
มนตรีถึงบริเวณสุดเขต กทม. 

งบประมาณ : 1,028.3000 
ผูกพันขามป : 4 ป (ป 2564 – 2567) 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 4. ดานการลดความเหลื่อมนํ้า 

5.3 รายการ : โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. พรอมระบบรวบรวมนํ้าเสียคลองแสนแสบ จากบริเวณประตู
ระบายนํ้ามีนบุรีถึงประตูระบายนํ้าหนองจอก 
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งบประมาณ : 1,799.9000 
ผูกพันขามป : 5 ป (ป 2564 – 2568) 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 4. ดานการลดความเหลื่อมนํ้า 

5.4 รายการ : โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ชวงท่ี 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจงวัฒนะ 
งบประมาณ : 1,300.0000 
ผูกพันขามป : 3 ป (ป 2564 – 2566) 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 4. ดานการลดความเหลื่อมนํ้า 

5.5 รายการ : โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าเจาพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ชวงท่ี 4 กอสรางทาง
ยกระดับและถนนฝงพระนครจากแยกสะพานแดง ถึงถนนกําแพงเพชร 

งบประมาณ : 1,100.0000 
ผูกพันขามป : 3 ป (ป 2564 – 2566) 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 4. ดานการลดความเหลื่อมนํ้า 

5.6 รายการ : โครงการกอสรางสะพานขามแมนํ้าเจาพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ชวงท่ี 5 กอสรางทาง
ยกระดับและถนนฝงพระนครจากถนนกําแพงเพชร ถึงถนนพหลโยธิน 

งบประมาณ : 1,025.0000 
ผูกพันขามป : 3 ป (ป 2564 – 2566) 
สอดคลองยุทธศาสตรชาติ : 4. ดานการลดความเหลื่อมนํ้า 
รวมท้ังสิ้น : 21,332.9595 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการการยื่นคําของงบประมาณรายการผูกพันขามปงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป 
ตามนัยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย จํานวนรวม 10 
โครงการ โดยใหกระทรวงมหาดไทยจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามความเหมาะสมจําเปน ตามวงเงินงบประมาณ
ประจําปเสนอสํานักงบประมารพิจารณาตามข้ันตอนตอไป ท้ังน้ี ใหกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครรับความเห็น
ของสํานักงบประมาณไปประกอบการดําเนินการดวย 

2. ใหกระทรวงมหาดไทยไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่อง
เรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
 


