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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 37/2563 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
080963 
 
เร่ือง : การแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
 
สารัตถะ : สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดอุปสรรคในการพัฒนาการให้บริการ  
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว 

2. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

3. มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นผู้พิจารณาว่าในระยะต่อไป  หากมีกฎหมายและ
กฎระเบียบใดที่มีความจำเป็นที่ต้องจัดทำหรือแก้ไขตามกรอบแนวทาง ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสั่งการ  
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำหรือแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอเรื่องการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Service) เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ การแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เป็นเรื่องที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีมติในการประชุมครัง้ที่ 2/2563 
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน่วยงานแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการให้บริการ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ให้สอดคล้องกับหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560  
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ท่ีส่วนราชการจะต้องออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบ
ดิจิทัลได้ไม่น้อยกว่า 50 ใบอนุญาต ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ในช่วงเวลาที่การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และพัฒนาประสิทธิภาพ 
ของระบบราชการ โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

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

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชน 
ในการเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเอง และให้ เกิดการบริการ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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1. กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
จากการติดตามการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. พบว่า ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้

ไม่สามารถให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ คือ กฎหมายและกฎระเบียบที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา การให้บริการ  
ซึ่งจากการสำรวจข้อมูลพบว่ามีหน่วยงานนำร่องในการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล 
22 หน่วยงาน ที่มีข้อจำกัดทางกฎหมาย จำนวน 84 ฉบับ โดยสามารถจำแนกตามระดับช้ันของกฎหมาย ได้ดังนี้ 

1.1 กฎหมายแม่บทประเภทพระราชบัญญัติ จำนวน 13 ฉบับ 
1.2 กฎกระทรวง หรือประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ท่ีต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในการจัดทำหรือ

แก้ไข จำนวน 28 ฉบับ 
1.3 ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง ที่เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะแก้ไขได้ จำนวน 43 ฉบับ 
ทั้งนี้ มีประเด็นที่เป็นอุปสรรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบข้างต้น ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ ในประเด็นข้อจำกัดของกฎหมายและกฎระเบียบ ดังนี้ 1) การระบุวิธีการขออนุญาต การกำหนดสถานที่
ยื่น/ ต่ออายุ 2) การชำระค่าธรรมเนียม 3) การลงนามในใบอนุมัติ อนุญาต/รับรอง และ 6) ประเด็นอื่น ๆ ได้แก่ การะบุ
ให้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต/แสดงใบอนุญาตและเอกสาร
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

2. แนวทางการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานสามารถให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบครบวงจร หน่วยงานควรดำเนินการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบให้เอื้อต่อการให้บริการด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ 

2.1 กรอบแนวทางในการดำเนินการ 
(1) การระบุวิธีการขออนุญาต การกำหนดสถานที่ยื่น/ต่ออายุ ให้หน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธี

ปฏิบัติในการขออนุญาต สถานที่ยื่นคำขอ การต่ออายุใบอนุญาต รวมถึงการขอรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชำรุดเสียหาย
หรือสูญหาย แล้วแต่กรณี โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกวิธีหนึ่ง และให้ถือว่ามีผลโดยชอบตามกฎหมายเช่นเดียวกับ
การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องนั้นกำหนดไว้ 

(2) การชำระค่าธรรมเนียม ให้หน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการชำระค่าธรรมเนียม 
ในการขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต รวมถึงการรับใบแทนใบอนุญาตกรณีชำรุด เสียหายหรือสูญหาย แล้วแต่กรณี 
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อีกวิธีหนึ่ง ท้ังนี้ ให้หน่วยงานต้องจัดทำใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ด้วย (e-Receipt) และ
ให้ถือว่ามีผลโดยชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายในเรื่องที่กำหนดไว้ 

(3) การลงนามในใบอนุญาต/หนังสือรับรอง ให้หน่วยงานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการลงลายมือในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นั้น โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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(4) การกำหนดวิธีการแจ้งผลการพิจารณา และการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองให้หน่วยงานอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแจ้งผลการพิจารณาและการรับ
ใบอนุญาต/หนังสือรับรองโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) อีกวิธีหนึ่ง
ด้วย ท้ังนี้ การแจ้งผลการพิจารณาและการรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ให้หน่วยงานดำเนินการจัดส่งทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ สพร. ได้กำหนดแนวทาง การจัดส่งผ่านช่องทาง Digital Inbox เพื่อเป็นช่องทางในการรับ
ใบอนุญาต 

(5) การระบุให้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบการ ที่ได้รับ
อนุญาต/แสดงในอนุญาตและเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติดังกล่าว ให้อำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี โดยใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนข้อความเดิมตามกฎหมาย “ให้ผู้รับอนุญาตเตรียม
ใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องซึ่งสามารถแสดงถึงการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่อไม่ว่า
จะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม” ซึ่งสำนักงาน ส.พ.ร. ได้เทียบเคียงกับเรื่องใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ของกรมการขนส่งทางบก  
ตามมาตรา 31/1 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับที่ 12 ) พ.ศ. 2562 ท่ีบัญญัติว่า “ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดง
ต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนา
ภาพถ่ายใบอนุญาตขับข่ีได้ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขีอ่ยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว” 

2.2 แผนดำเนินการ 
ในการแก้ไขกฎหมายตามประเด็นข้างต้น ได้กำหนดแผนในการดำเนินการ ดังนี้ 
(1) ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งท่ีเป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะแก้ไขได้ โดยไม่ต้อง

ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ภายหลักจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

(2) กฎกระทรวง หรือ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ภายหลังจาก
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

(3) กฎหมายแม่บทประเภทพระราชบัญญัติ ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแก้ไขต่อคณะกรรมการพัฒนา
กฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยเชิญให้หน่วยงานมาช้ีแจงและปรับแก้กฎหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป และหากดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติแล้วเสร็จ ให้แก้ไขกฎหมายลำดับรองให้สอดคล้องภายใน 3 เดือน นับแต่
พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ 

2.3 กฎหมายและกฎระเบียบที่ต้องจัดทำหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จในระยะแรก 
นอกจากกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดอุปสรรค จำนวน 84 ฉบับ ตามข้อ 1. ที่ควรแก้ไข  

ตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 2.1 และ 2.2 แล้ว สำนักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาลำดับความสำคัญของ
กฎหมายและกฎระเบียบที่ต้องจัดทำหรือแก้ไขให้แล้วเสร็จในระยะแรกพบว่า กฎหมายและกฎระเบียบ จำนวน 23 ฉบับ 



4 

 

(21 ใบอนุญาต/เอกสาร) ของหน่วยงานนำร่องที่มีความพร้อมอยู่แล้ว หากแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบจะสามารถ
ให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการการแก้ไขกฎหมายที่ เป็นอุปสรรคต่อ 

การพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่
ประชาชนในการเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเอง และให้เกิดการบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการให้บริหาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ 

2. ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ไปพิจารณาแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบที่หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Service) โดยให้รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม ไปประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน 
พ.ศ. 2563 

3. ในการจัดทำหรือแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบในระยะต่อไปตามแนวทางการแก้ไขกฎหมาย  
และกฎระเบียบที่เป็นข้อจำกัดและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  
ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแก้ไขกฎหมายและระเบียบดังกล่าวหารือกับรัฐมนตรีผู้ รักษาการตามกฎหมายแต่ละฉบับก่อน 
สำหรับการจัดทำหนังสือหรือแก้ไขกฎหมายระดับพระราชบัญญัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำ  
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 

4. ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐานของ Open API (Application Programming Interface) 
และให้มี Standard Terms and Conditions ในการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้ในการจัดทำบริการ
สาธารณะต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตามที่สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 

5. ให้สำนักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน 
กสทช. และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 37/2563 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
080963 
 
เร่ือง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2563 
 
สารัตถะ : คกง. เสนอ ครม. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 18/2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 531 สศช.  

ซึ่งมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการ 
เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ และการพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการ  
ที่ใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนด รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินกู้ ภายใต้
พระราชกำหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

1. โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปกรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทาง
การเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กษ. 

คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม  
การแปรรูปของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กษ. โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้จากแผนงานหรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนา 
ที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพและยกระดับการค้า การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจ 
ที่สำคัญของประเทศ โดยควบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ  
(แผนงานท่ี 3.1) ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรฐัมนตรตีามมาตรา 8 (1) แห่งพระ
ราชกำหนดฯ ดังนี้ 

1.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค ์

1.1) เพื่อยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คกง./กษ. (กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้ เป็นศูนย์กลาง 
ในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
สินค้าเกษตร และสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกหลัก
ในระดับชุมชนในการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป
ในการเพาะปลูก การรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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1.2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกหลักในระดับชุมชนในการอำนวย
ความสะดวกให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในการเพาะปลูก การรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

1.3) ผลักดันให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิก
และเกษตรกรทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่ให้มีรายได้จากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรในสภาวะความผันผวนของตลาดสินค้าเกษตร 

2) กลุ่มเป้าหมาย สถาบันเกษตรกร จำนวน 255 แห่ง ในพ้ืนท่ี 60 จังหวัด 
3) กิจกรรม 

3.1) การพัฒนาด้านการผลิต โดยการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกร 
เพือ่นำไปให้บริการกับเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกร 

3.2) การเพ่ิมศักยภาพในการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  โดยการสนับสนุน
โครงสร้างพื้นฐานให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจจากเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้วแต่ยังขาดเครื่องมือ  
ที่จะให้ดำเนินการให้เต็มศักยภาพสำหรับบริการเกษตรกร และสนับสนุนปัจจัยโครงการสร้างพื้นฐานให้กับสถาบัน
เกษตรกร เพื่อส่งเสริม/ผลักดันให้เกิดการดำเนินธุรกิจรวบรวม แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 

4) งบประมาณ สนับสนุนงบเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกร 2,003.7188 ล้านบาท จำแนกเป็น  
(1) ครุภัณฑ์ รวม 426.0470 ล้านบาท (แบ่งเป็น ทางการเกษตร จำนวน 403.0188 ล้านบาท และพาหนะและขนส่ง 
จำนวน 23.0282 ล้านบาท (2) สิ่งก่อสร้าง (เพื่อรวบรวมและแปรรูป) รวม 1,577.6718 ล้านบาท 

5) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี (ปีงบประมาณ 2564) 
6) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1) สถาบันเกษตรกร จำนวน 255 แห่ง สามารถยกระดับศักยภาพเป็นศูนย์กลางในการบริหาร
จัดการเครื่องจักรกลการเกษตรและในระดับชุมชน 

6.2) สถาบันเกษตรกร จำนวน 255 แห่ง เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่
การผลิตในระดับชุมชน และรองรับผลผลิตได้เพิ่มขึ้น 864,919 ตัน 

6.3) สมาชิกสถาบันเกษตรกรไม่น้อยกว่า 1,278,932 คน มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
14,172 บาทต่อคนต่อปี คิดเป็นมูลค่าการรวบรวมและการแปรรูปเพิ่มขึ้น 105.72 ล้านบาท/ป ีคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของ ปี 2563 

มติ ครม. : 1. รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ตามที่เลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้เลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับความเห็นของข้อสังเกตของสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของแนวปฏิบัติในกรณีหน่วยงานรับผิดชอบโครงการไม่สามารถ  
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ก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่  30 กันยายน 2563 ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2563  
(เรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  ในคราวประชุมครั้งที่  15/2563) นั้น  
ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการดำเนินการตามความเห็นของสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

2. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อ
คณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
  



8 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 37/2563 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักทว้งให้ถือเป็นเร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
080963 
 
เร่ือง : ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนอกเมือง และตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 

จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนอกเมือง 
และตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน  
ในท้องท่ีตำบลนอกเมือง และตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพ่ือสร้างและขยายทางหลวงชนบท 
สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2077 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท 

สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2077 เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
ติดขัดในเขตตัวเมือง รองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวของอำเภอเมืองสุรินทร์ทำให้การเดินทางมีความสะดวก  
และรวดเร็วขึ้น พัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเขตผังเมืองรวมด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม  
และอุตสาหกรรมบริการอย่างมีระบบ รวมทั้งเพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

2. ลักษณะของโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2077 มีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนประมาณ 93 ไร่ 100 แปลงมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูก
เวนคืนประมาณ 126 รายการ ใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการประมาณ619,431,854.36 บาท (ค่าจ้างที่
ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 3,700,000 บาท ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 233,300,963.79 
บาท และค่าก่อสร้างประมาณ 382,430,890.57 บาท) 

3. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบกับโครงการก่อสร้าง
และขยายทางหลวงชนบทสายดังกล่าว ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. 2548 แล้ว ซึ่งผลการรับฟังความคิดเห็นโดยรวมต่อโครงการ มีผู้เห็นด้วยกับโครงการประมาณร้อยละ 78.10 

4. สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นควรที่กรมทางหลวงชนบทจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร 
และการขนส่งทางบก อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้เจ้าหน้าที่
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป และสำนักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบท ตามความจำเป็น
และเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินเมือร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน 

ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนอกเมือง และตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ เนื่องจากเป็นการสร้างและขยายทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214  
กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2077 เป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็ว
แก่การจราจรและการขนส่งทางบก อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิ 
เข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า  
ก่อนการก่อสร้างทางหลวงชนบททุกเส้นทาง ขอให้กรมทางหลวงชนบทให้ความสำคัญและตระหนักถึงแนวทางในการป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดจากการก่อสร้างทางหลวงกีดขวางการไหลของน้ำตามธรรมชาติทำให้ระบายน้ำไม่ทัน และอาจเกิด
อุทกภัยในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลนอกเมือง และตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อได้ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 37/2563 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักทว้งให้ถือเป็นเร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
080963 
 
เร่ือง : ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบึง และตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบึง 
และตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพ่ือขยาย
ทางหลวงชนบท ชบ. 3009 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่า เนื่องจากบริเวณพื้นที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และบางส่วนของอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเช่ือมโยงระหว่างนิคมอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่บริเวณทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 331 กับท่าเรือแหลมฉบัง และเพิ่มประสิทธิภาพระดับการให้บริการของทางหลวงชนบท ชบ. 3009 
ในการขนส่งสินค้าลดอุบัติเหตุและแบ่งเบาปริมาณการจราจรของถนนสายหลักในการนำเข้า – ส่งออกสินค้า  
รวมทั้งเพื่อเป็นการรองรับความเจริญเติบโตของจังหวัดชลบุรีในอนาคต และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางให้กับ
ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินโครงการขยายทางหลวงชนบท ชบ. 3009 ในท้องที่ตำบลบึง 
และตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีต้องได้มาโดยแน่ชัด 

2. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการขยายทางหลวงชนบท ชบ. 3009 แล้ว 
โดยลักษณะของโครงการเป็นการขยายถนนจาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ชนิดผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ช่องจราจรกว้าง ช่องละ 3.50 และ 3.75 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.75 เมตร ทางเท้ ากว้างข้างละ 3.50 เมตร 
เกาะกลางกว้าง 3.00 เมตร เขตทางกว้าง 40.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 8.500 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืน
ประมาณ 75 ไร่ (187 แปลง) มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 32 รายการ ใช้งบประมาณในการดำเนิน
โครงการประมาณ 1,755,840,000 บาท (ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 6,900,000 บาท  
ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 355,850,000 บาท และค่าก่อสร้างประมาณ 1,393,090,000 บาท) 

 

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

เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร 
และการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้ เจ้าหน้าที่  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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3. การวิเคราะห์โครงการ สรุปผลดังนี ้
3.1 ความเหมาะสมในการดำเนินโครงการ พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ที่อยู่ 1,605.42 ล้านบาท 

อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (B/C Ratio) มีค่า 2.11 และอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ 
(EIRR) มีค่าร้อยละ 25.49 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการดำเนินการ 

3.2 การวิเคราะห์ปริมาณการจราจรบนถนนโครงการข่ายเปรียบเทียบกรณีมีโครงการฯ กับกรณีไม่มี
โครงการฯ มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

เส้นทาง 
ปริมาณการจราจร (pcu/วัน) 

2566 2571 2576 2581 2586 2591 2596 
ถนนโครงการ (ทางหลวง
ชนบท ชบ. 3009) 
- กรณีไม่มีโครงการฯ 
- กรณีมีโครงการฯ 

 
 

31,729 
48,551 

 
 

33,716 
51,592 

 
 

35,703 
54,632 

 
 

37,690 
57,673 

 
 

39,577 
60,561 

 
 

41,559 
63,594 

 
 

43,541 
66,627 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
331 จากบ้านพันเสด็จ
นอก (ทิสเหนือ) เข้าทาง
หลวงชนบท ชบ. 3009  
(พิจารณาเฉพาะทิศทาง
เข้า) 
- กรณีไม่มีโครงการฯ 
- กรณีมีโครงการฯ 

 
 
 
 
 
 

9,404 
13,532 

 
 
 
 
 
 

6,719 
14,378 

 
 
 
 
 
 

7,124 
15,225 

 
 
 
 
 
 

7,515 
16,071 

 
 
 
 
 
 

7,890 
16,878 

 
 
 
 
 
 

8,294 
17,725 

 
 
 
 
 
 

8,683 
18,571 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
331 จากบ้ านคอเขา  
(ทิศใต้) เข้าทางลวงชนบท 
ชบ. 3009 (พิ จารณา
เฉพาะทิศทางเข้า) 
- กรณีไม่มีโครงการฯ 
- กรณีมีโครงการฯ 

 
 
 
 
 

5,378 
585 

 
 
 
 
 

8,988 
622 

 
 
 
 
 

9,509 
658 

 
 
 
 
 

10,044 
695 

 
 
 
 
 

10,549 
730 

 
 
 
 
 

11,068 
766 

 
 
 
 
 

11,602 
803 
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เส้นทาง 
ปริมาณการจราจร (pcu/วัน) 

2566 2571 2576 2581 2586 2591 2596 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3701 เข้าทางหลวงชนบท 
ชบ. 3009 (พิ จารณา
เฉพาะทิศทางเข้า) 
- กรณีไม่มีโครงการฯ 
- กรณีมีโครงการฯ 

 
 
 
 

5,943 
9,327 

 
 
 
 

6,315 
9,911 

 
 
 
 

6,687 
10,495 

 
 
 
 

7,059 
11,079 

 
 
 
 

7,413 
11,634 

 
 
 
 

7,784 
12,217 

 
 
 
 

8,155 
12,799 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3702 เข้าทางหลวงชนบท 
ชบ. 3009 
(พิจารณาเฉพาะทิศทาง
เข้า) 
- กรณีไม่มีโครงการฯ 
- กรณีมีโครงการฯ 

 
 
 
 
 

710 
780 

 
 
 
 
 

755 
829 

 
 
 
 
 

799 
878 

 
 
 
 
 

843 
927 

 
 
 
 
 

886 
973 

 
 
 
 
 

930 
1,022 

 
 
 
 
 

974 
1,071 

4. สำนักงบประมาณเห็นว่า กรมทางหลวงชนบทจะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ชบ. 3009 แยก ทล.331 – บ.หนองคล้า 
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยขยายช่องจราจรให้เป็น 6 ช่องจราจรตลอดสาย ระยะทางประมาณ 8.500 กิโลเมตร 
ประมาณค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจำนวน 355 ,850,000 บาท โดยมีแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและแผนการเบิกจ่าย 
ค่าทดแทน ระยะเวลาดำเนินการ 19 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566) ดังนั้น เห็นควรที่กรมทางหลวง
ชนบทจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
เมื่อร่างพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับแล้ว 

5. กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการขยาย
ถนนสายดังกล่าว ซ่ึงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว 

6. คค. ได้ดำเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประกอบกับ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดโครงการ แผนบริหารจัดการ ประมาณการรายจ่าย 
แหล่งเงินท่ีใช้ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน 

ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบึง และตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
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เนื่องจากเป็นการขยายทางหลวงชนบท ชบ. 3009 เพื่อให้เป็นไปตามแผนการที่กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่ออำนวยความ
สะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีต้องได้มาโดยแน่ชัด ทั้งนี ้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ก่อนการก่อสร้างทางหลวงชนบททุกเส้นทาง ขอให้กรมทางหลวงชนบท 
ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการก่อสร้างทางหลวงชนบทกีดขวางการไหลของน้ำ
ตามธรรมชาติทำให้ระบายน้ำไม่ทัน และอาจเกิดอุทกภัยในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบึง และตำบลบ่อวิน 
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 37/2563 วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักทว้งให้ถือเป็นเร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
080963 
 
เร่ือง : ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 
 
สารัตถะ : กนช. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที ่22 กรกฎาคม 2563 
2. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการตามมติ กนช. และข้อสั่งการประธาน กนช. ครั้งท่ี 2/2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กนช. รายงานว่า ในคราวประชุม กนช. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  

(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อรับทราบและพิจารณาวาระที่หน่วยงาน
เสนอ โดยมีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 5 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 3 เรื่อง และเรื่องอื่นๆ จำนวน 2 เรื่อง 

เรื่อง มติที่ประชุม 
เร่ืองเพ่ือทราบ 
1. รับทรายผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  
จำนวน 7 คณะ 

 
รับทราบการดำเนินงานบริหารจดัการน้ำของ กนช. และกองอำนวยการ
น้ำแห่งชาติ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช.  
และข้อสั่งการของประธาน กนช. 

2. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ
ลุ่มน้ำ 

รับทราบผลการประชุมและข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะกรรมการ
ลุ่มน้ำ ครั้งที่  2/2563 จำนวน 25 ลุ่มน้ำ และครั้งที่  3/2563 
จำนวน 2 ลุ่มน้ำ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของฝ่าย
เลขานุการ กนช. รวมทั้งข้อสั่งการของประธาน กนช. ไปพิจารณา
ดำเนินการ 

3. รับทราบความก้าวหน้าแผนงานโครงการ 
ที่เสนอในคณะรัฐมนตรีสัญจรและงานนโยบาย
ที่นายกรัฐมนตรีตรวจงานในพ้ืนท่ี 

รับทราบความก้าวหน้าแผนงานโครงการที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
และงานนโยบายที่นายกรัฐมนตรีตรวจงานในพื้นที่ และให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องนำข้อสั่งการของประธานไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

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

เพื่ อ ให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องสามารถนำไปดำเนิ นการ  
และยังเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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4 . รั บทราบการรายงานการช้ี แจงร่ าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่  1 สภา
ผู้แทนราษฎร ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

รับทราบรายงานการช้ีแจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระที่ 1 สภาผู้แทนราษฎร  
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

5. รับทราบข้อเสนอแนะของ นายชนะ 
รุ่งแสง เรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ำของภาคอีสาน และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ (ปัญหาภัยแล้งและ
ปัญหาอุทกภัย) ของชาติอย่างยั่งยืน 

1. รับทราบข้อเสนอแนะของนายชนะ รุ่งแสง เรื่องแนวทางการ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของภาคอีสาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา
วิกฤติน้ำ (ปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย) ของชาติอย่างยั่งยืน และ
ข้อสั่งการของประธาน กนช. 

2. ให้ แจ้งกระทรวงพาณิ ชย์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และคณะกรรมการผังเมืองทราบ
และพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
1. การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 
– 2580) 

1.1 ร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากร
น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 

 
เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน
ทรัพยากรน้ำตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 และให้
หน่วยงานเร่งดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ และนำข้อ
สั่งการของประธาน กนช. ไปพิจารณาดำเนินการ 

1.2 แผนงานโครงการภายใต้แผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ำ 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) จำนวน 2 
แผนงาน 

1. เห็นชอบในหลักการโครงการจัดหาน้ำต้นทุนและแผนปฏิบัติการ  
ปี 2563 – 2566 จังหวัดภูเก็ต ในระยะสั้น 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ โครงการบำบัดน้ำเสียมาผลิตน้ำประปา และ
โครงการระบบสูบผันน้ำ บ้านโคกโตนด – อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ 

2. ให้จังหวัดภูเก็ต และ สทนช. นำข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและข้อสั่งการ
ประธาน กนช. ไปพิจารณาดำเนินการ 

3. เห็นชอบในหลักการแผนบูรณาการอุตุนิยมวิทยาฯ โดยให้กรม
อุตุนิยมวิทยานำข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ กนช. ไปพิจารณาดำเนินการ 
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1.3 แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ด้ านการจัดการคุณภาพน้ ำและอนุ รั กษ์
ทรัพยากรน้ำ ของกรมควบคุมมลพิษ 

1. เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการ
คุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 

2. ให้กรมควบคุมมลพิษนำข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำไปพิจารณาดำเนินการ 

2. การขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และ
โครงการสำคัญ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

1) การทบทวนเป้าหมายขับเคลื่อน
โครงการสำคัญ สทนช. ได้ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทบทวนเป้าหมายขับเคลื่อน
โครงการสำคัญให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนดรวมจำนวนทั้งสิ้น 776 โครงการ 

1. เห็นชอบการกำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนโครงการสำคัญที่
สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี   
(พ.ศ. 2561 – 2580 ) ทั้ ง 6 ด้าน โครงมีโครงการที่สามารถ
ดำเนินการได้ภายในปี 2566 จำนวน 557 โครงการ 

2. สำหรับโครงการอื่นๆ  ให้ดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป 
3. ให้หน่วยงานนำความเห็นของที่ประชุม กนช. และข้อสั่งการของ

ประธานไปพิจารณาดำเนินการ 
2) การปรับปรุงเร่งรัดแผนงานก่อสร้าง 

14 โครงการสำคัญ  ภายใต้โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากร
น้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(ปี 2563 -2580) 

1. เห็นชอบในหลักการปรับปรุงเร่งรัดแผนงานก่อสร้าง 14 โครงการ
สำคัญภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ ำ
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ปี 2563 – 2580) 

2. ให้หน่วยงานเร่งดำเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ และ กนช. รวมทั้งนำ
ข้อสั่งการของประธาน กนช. ไปพิจารณาดำเนินการ 

3. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ 
ภายใต้ คณ ะกรรมการทรัพยากรน้ ำ
แห่งชาติ จำนวน 3 คณะ 

1. เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำร่างข้อเสนอเชิง
นโยบายเพื่อกำหนดขอบเขต บทบาท ภารกิจ หน้าที่ และอำนาจของ
หน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรน้ำของประเทศ และดำเนินการตาม
ข้อสั่งการของประธาน กนช. 

2. เห็นชอบร่างคำสัง่แต่งตัง้คณะอนุกรรมการกำหนดรูปแบบและแนวทางการใช้
พื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่รับน้ำนอง และดำเนินการตามข้อสั่งการของประธาน กนช. 

3. เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) และดำเนินการตามข้อสั่งการของประธาน กนช. 

เร่ืองอ่ืนๆ 
1. ร่างแผนหลักการพัฒนาหนองหาร 
จังหวัดสกลนคร 

 
เห็นชอบแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร และให้
นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

2. ศูนย์ข้อมูลน้ำระดับจังหวัด เห็นชอบ และให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) นำศูนย์
ข้อมูลน้ำระดับจังหวัดเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดต่อไป 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการของผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ

แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอ 
2. ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน
คระกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

3. ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้องพิจาณาศึกษาความ
เหมาะสมเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ทดแทนการสร้างเขื่อน เช่น การขุดเจาะอุโมงค์ผันน้ำใต้ดิน เป็นต้น 
 


