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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290963 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่่า ของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่่า สภาผู้แทนราษฎร 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร
ตกต่่าของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่่า สภาผู้แทนราษฎร  
มาเพื่อด่าเนินการ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ส่านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคา

พืชผลทางการเกษตรตกต่่าของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่่า  
สภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ด่าเนินการตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ 
ลักษณวิศิษฏ์) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักรับรายงาน
และข้อสังเกตของรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่่าของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่่า สภาผู้แทนราษฎร ไปร่วมพิจารณากับ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส่านักงบประมาณ  และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวบรวมผลการพิจารณาหรือผลการด่าเนินการเกี่ยวกับรายงาน
ดังกล่าว โดยส่งให้ส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อน่าเสนอคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกัน 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส่านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้รวบรวมผลการพิจารณาและผลการ
ด่าเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ และได้สรุปความเห็นภาพรวมของหน่วยงานต่างๆ ต่อรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

2.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการ
แก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่่า ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีประโยชน์ต่อการพัฒนาพืชเศรษฐกิจส่าคัญ
ของไทย ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน และอ่านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการที่ก่ากับดูแลพืชแต่ละชนิดเป็นการเฉพาะ นอกจากน้ี แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ยังมีความสอดคล้อง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อยกระดับผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาตลาดรองรับ  
และน่าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิต รวมถึงมีกองทุน
กู้ยืมเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์แปรรูปทางการเกษตรเพื่อสร้างอาชีพ
และรายได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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กับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ด่าเนินการอยู่ โดยมีเป้าหมายน่าไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 
ยกระดับเกษตรกร เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัยตรงตามความต้องการของตลาด 
ลดต้นทุนการผลิต ราคาที่เกษตรกรขายได้มีเสถียรภาพ และสร้างรายได้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม  
การด่าเนินการตามแนวทางดังกล่าว จะต้องมีการบูรณาการร่วมกันทั้งด้านงบประมาณ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงต้องได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเกษตรกร ภาคเอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ 

2.2 กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา
ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่่าของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยเฉพาะประเด็นของสินค้าข้าว ประเด็นการประกัน
ราคาและการจ่าน่า ซึ่งมีข้อสังเกต ดังนี้ รัฐบาลปัจจุบันไม่มีนโยบายในการแทรกแซงราคาตลาด แต่ใช้กลไกตลาดดูแล
ราคาข้าวให้มีเสถียรภาพและมีความเหมาะสมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยด่าเนินนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
เพื่อเป็นหลักประกันและป้องกันความเสี่ยงให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสมจากการจ่าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  
ให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิต โดยไม่เป็นการแทรกแซงกลไกตลาด รวมถึงการให้ความเป็นธรรมหรือจัดหามาตรฐาน 
ในการวัดความช้ืนของการรับซื้อข้าว การส่งออกข้าวของไทยไปยังตลาดส่งออกหลัก และการบุกเบิกตลาดใหม่  
การจัดเก็บข้าวได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ชาวนามีอ่านาจต่อรองกับพ่อค้าคนกลางและโรงสีมากข้ึน การจัดตั้ง Rice Council 
เพื่อสร้างแบรนด์ในการช่วยผลักดันในการส่งออกต่างประเทศ และการส่งเสริมการรวมกลุ่มของชาวนาเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง และเพิ่มอ่านาจต่อรองในตลาดอย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกลุ่มชาวนาที่มีความเข้มแข็ง มีความสามารถผลิตข้าวสาร
ได้คุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดในต่างประเทศหลายกลุ่ม ได้เช่ือมโยงการผลิตส่งมอบให้ผู้ส่งออกเพื่อท่า
การตลาดและจ่าหน่ายไปยังผู้ซื้อต่างประเทศอยู่แล้ว 

2.3 กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้วมีความเห็นในประเด็น ดังน้ี 
(1) ปัญหาจากภาษีความหวาน เห็นว่าไม่มีข้อมูลใดสนับสนุนได้ว่าภาษีน้่าตาลส่งผลเสียต่อระบบ

เศรษฐกิจที่ท่าให้รายได้จากอุตสาหกรรมอ้อยและน้่าตาลทรายลดลง ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาอ้อยและน้่าตาล ได้แก่ 
กลไกตลาดโลก และปริมาณผลผลิตในแต่ละช่วงเวลา โดยปัจจุบันราคาอ้อยสูงสุดในรอบ 17 ปี  นอกจากนี้ การน่าเงิน
ภาษีกลับไปอุดหนุนกลับคืนให้เกษตรกรอาจขัดต่อมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า การกันเงินรายได้เพื่อให้หน่วยงานของรัฐน่าไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น 
หรือเพื่อการหนึ่งการใดเป็นการเฉพาะจะกระท่ามิได้ เว้นแต่จะอาศัยอ่านาจตามกฎหมาย  

(2) ปัญหาสุราสามทับ เห็นว่าเหตุผลความจ่าเป็นที่ต้องควบคุมและก่ากับดูแลการผลิตและจ่าหน่าย
สุราสามทับหรือแอลกอฮอล์ เนื่องจากสุราสามทับเป็นเสมือนหัวเช้ือสุรา เมื่อน่าไปผสมน้่าเพื่อเจือจางจะมีสภาพ
เช่นเดียวกันกับสุรา หากน่าไปบริโภคอาจก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อผู้บริโภคได้ อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นเช้ือเพลิงที่ต้องมี
การก่ากับ ควบคุม อย่างรัดกุมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การผลิต การขนส่งและการจัดจ่าหน่าย นอกจากนี้  การควบคุม
ดังกล่าวยังมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการลักลอบน่าสุราสามทับไปผลิตเป็นสุราที่มิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งย่อมส่งผลกระทบ
ต่อการควบคุมและการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตด้วย อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 
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ได้อนุญาตให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิตสุราสามทับ ซึ่งหมายถึงสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่แปดสิบดีกรีขึ้นไป
สามารถผลิตเพื่อน่าสุราสามทับไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรมหรือวิทยาศาสตร์ และน่าไปท่าการแปลงสภาพ  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก่าหนด ปัจจุบันได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีอยู่แล้ว และส่าหรับสุราสาม
ทับ (เอทานอล) ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ได้รับการยกเว้นภาษีตามมาตรา 106 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อยู่แล้ว 

2.4 กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานในภาพรวมของการก่าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่่า โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมส่าหรับสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว ยางพารา ปาล์มน้่ามัน 
สับปะรด มะพร้าว และอ้อยโรงงาน ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่เกี่ยวเนื่องกับภาคอุตสาหกรรม และมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงาน และอ่านาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ก่ากับดูแล 

2.5 กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานในภาพรวมของการก่าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่่า เรื่องการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันพัฒนา
ในการผลิตสมุนไพรให้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการส่งเสริมการผลิตแบบเกษตรแปลงใหญ่ให้เป็นวัตถุดิบ  
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการน่าเมล็ด ดอก ใบของกัญชงไปผลิตเชิงพาณิชย์  
ควรใช้ส่าหรับอุตสาหกรรมยา อาหาร เครื่องส่าอางผลิตภัณฑ์สมุนไพร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุช่ือยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และกระบวนการทางความคิดของผู้ประกอบการ ที่ควรบูรณาการ
การท่างานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และมีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 

2.6 กระทรวงแรงงาน พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานในภาพรวมของการก่าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่่า เพื่อช่วยเหลือให้กับแรงงานภาคเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นแรงงานนอกระบบ   
โดยมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อยกระดับผลผลิตทาง  
การเกษตร พัฒนาตลาดรองรับ และน่าเทคโนโลยีปรับใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต รวมถึงการให้กองทุนกู้ยืมเพื่อจัดซื้อ
วัตถุดิบและอุปกรณ์แปรรูปทางการเกษตร เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ 

2.7 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงาน 
ในภาพรวมของการก่าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่่า ซึ่งมีการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัย 
ที่มีผลต่อการก่าหนดราคาพืชผลการเกษตรของไทย และเสนอแนวทางหรือมาตรการที่จะน่ามาใช้แก้ไขปัญหาราคาพืชผล
ทางการเกษตรตกต่่าทั้งในระดับต้นน้่า กลางน้่า และปลายน้่า ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม มีผลงานวิจัยและพัฒนาที่สามารถสนับสนุนการด่าเนินงานตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาราคาพืชผล
ทางการเกษตรตกต่่า ให้บรรลุเป้าประสงค์ ได้แก่ เครื่องมือตรวจหาสารตกค้างต้นแบบ สามารถตรวจหาสารตกค้างด้วย
เซ็นเซอร์ท่าให้รู้ผลในระยะเวลาอันสั้น ลดระยะเวลาการเสยีหายของผักและผลไม้ การใช้เทคโนโลยีค่านวณปริมาณน้่ามัน
จากสีผิวเมล็ดปาล์ม สามารถน่ามาพัฒนาเชิงธุรกิจสนับสนุนการใช้งานให้กับเกษตรกร เพื่อตัดสินใจเปรียบเทียบปริมาณ
น้่ามันที่คาดว่าจะได้ก่อนขายผลผลิตให้กับผู้รับซื้อ การพัฒนาโมเดลการท่านายผลผลิตอ้อย และสามารถขยายผล
การศึกษาโมเดลออกไปให้ครอบคลุมกับพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศ เทคโนโลยียางพารา ตั้งแต่ต้นน้่าไปจนถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และการจัดท่ามาตรฐาน โดยท่าควบคู่ไปกับนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคา
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ยางพาราที่ตกต่่าได้ในระยะยาว 
2.8 กระทรวงมหาดไทย พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานในภาพรวมของการก่าหนดแนวทางการแก้ไข

ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่่า ซึ่งมีการวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่มีผลต่อการก่าหนดราคาพืชผลการเกษตร
ของไทย และเสนอแนวทางหรือมาตรการที่จะน่ามาใช้แก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่่าทั้งในระดับต้นน้่า 
กลางน้่า และปลายน้่า โดยเฉพาะการจัดอบรมโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ส่าหรับภาคเกษตร 

2.9 กระทรวงพลังงาน พิจารณารายงานในภาพรวมของการก่าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผล 
ทางการเกษตรตกต่่า โดยเฉพาะประเด็นสินค้าข้าว เห็นว่ามีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้่า 
กลางน้่า ปลายน้่า ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ควรมีการบูรณาการร่วมกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
แม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การด่าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 

2.10 ส านักงบประมาณ พิจารณารายงานในภาพรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร
ตกต่่า เห็นว่านโยบายและประเด็นภาคเกษตรเกี่ยวข้องกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้่า กลางน้่า ปลายน้่า ในระยะสั้น  
ระยะกลาง และระยะยาว หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการบูรณาการร่วมกัน โดยจัดท่าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยค่านึงถึงศักยภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความส่าคัญในการป้องกันการเกิดปัญหามากกว่าการเยียวยา 
นอกจากน้ีควรใหส้อดคล้องกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้สินค้าเกษตรสามารถแข่งขันได้ 

มติ ครม. : รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร
ตกต่่า ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่่า สภาผู้แทนราษฎร  
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และแจ้งให้ส่านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290963 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก่าหนดให้ทางน้่าชลประทานฝายวังตอง เป็นทางน้่าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก่าหนดให้ทางน้่าชลประทานฝายวังตอง เป็นทางน้่า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส่าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานฝายวังตอง  
ในท้องที่ต าบลบ้านกลาง และต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าที่น าเข้าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม  
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าและให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานรายงานว่า มีการใช้น้่าจากทางน้่าชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา 

หรือกิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ท่าให้ปริมาณของน้่าในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง การเก็บค่า
ชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน้่าชลประทานดังกล่าวได้ก่าหนดให้เป็นทางน้่า
ชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก่าหนดทางน้่าชลประทานตามพระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 6/2554) ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2554 แล้ว 

2. ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าให้มีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานอย่างเต็มที่  
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรก าหนดให้ทางน้ าชลประทานฝายวังตอง ในท้องต าบลบ้านกลาง  
และต าบลเหมืองง่า อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อน่าเงิน 
ที่เรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ่ารุงรักษาระบบการชลประทาน  
อันจะท่าให้การใช้เงินงบประมาณในส่วนนี้น้อยลง ส่าหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 

3. ก่าหนดให้ทางน้่าชลประทานฝายวังตอง จากศูนย์กลางฝายวังตอง กิโลเมตรที่ 0.000 ในท้องที่ต่าบลบ้านกลาง 
และต่าบลเหมืองง่า อ่าเภอเมืองล่าพูน จังหวัดล่าพูน ถึงไปทางด้านเหนือน้่า 0.500 กิโลเมตร และไปทางด้านท้ายน้่า 
0.500 กิโลเมตร ในท้องที่ต่าบลบ้านกลาง และต่าบลเหมืองง่า อ่าเภอเมืองล่าพูน จังหวัดล่าพูน เป็นทางน้่าชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้่าและให้การใช้น้่า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก่าหนดให้ทางน้่าชลประทานฝายวังตอง เป็นทางน้่าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วด่าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290963 
 
เรื่อง : กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ่าปีงบประมาณ 2564 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ่าปีงบประมาณ 2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. งบประมาณประจ่าปีของรัฐวิสาหกิจเป็นการด่าเนินงานต่อเนื่องและงานตามภารกิจปกติที่ต้องด่าเนินการ  

เป็นประจ่าทุกปี และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนด่าเนินการ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถด่าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕63) โดยเฉพาะการเบิกจ่ายลงทุนตามสัญญาที่ได้ผูกพันไว้แล้ว 

2. ข้อเสนองบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ่าปีงบประมาณ 2564 รัฐวิสาหกิจจ่านวน 44 แห่ง ภายใต้สังกัด  
15 กระทรวง ได้ส่งข้อเสนองบลงทุนประจ่าปีงบประมาณ 2564 ให้ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) พิจารณา ซึ่ง สศช. ได้เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ่าปีงบประมาณ 2564 วงเงิน
ด่าเนินการลงทุน จ่านวน 1,208,807 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จ่านวน 241,461 ล้านบาท 

3. กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจ่าปีงบประมาณ 2564 ได้เสนอ
ขอรับจัดสรรงบลงทุน จ่านวน 4 แห่ง วงเงินด่าเนินการลงทุน จ่านวน 1,266.59 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน 
จ่านวน 1,188.22 ล้านบาท ทั้งนี้ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนรัฐวิสาหกิจประจ่าปีงบประมาณ 
2564 เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 วงเงินด่าเนินการลงทุน จ่านวน 1,266.91 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน 
จ่านวน 1,173.22 ล้านบาท งบประมาณส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิต รักษาคุณภาพตามมาตรฐาน
และเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการด่าเนินงานและการบริการ จ่าแนกได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

สรุปผลการ
พิจารณา 

ข้อเสนอ ปรับเพ่ิม (ลด) อนุมัต ิ
วงเงิน

ด าเนินการ
ลงทุน 

วงเงิน
เบิกจ่าย
ลงทุน 

วงเงิน
ด าเนินการ

ลงทุน 

วงเงิน
เบิกจ่าย
ลงทุน 

วงเงิน
ด าเนินการ

ลงทุน 

วงเงิน
เบิกจ่าย
ลงทุน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อเพิ่ มประสิทธิภาพการด่ าเนินงาน รวมทั้ งเพื่ อจัดซื้อ
เครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพ 
การให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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กยท. 150.80 139.04 - - 150.80 139.04 

อ.ส.ค. 234.57 169.57 15.32 - 249.89 169.57 

อสป. 865.36 865.36 (15.00) (15.00) 850.36 850.36 

อ.ต.ก. 4.56 4.56 - - 4.56 4.56 

รวม 1,255.29 1,178.53 0.32 (15.00) 1,255.61 1,163.53 
งบลงทุนใน

รูปแบบสญัญา
เช่าท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได ้

11.30 9.69 - - 11.30 9.69 

รวมทั้งสิ้น 1,266.59 1,188.22 0.32 (15.00) 1,266.91 1,173.22 

ทั้งนี้ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ปรับเพิ่มวงเงินด่าเนินการ จ่านวน 15.32 ล้านบาท 
เป็นรายการที่ผูกพันด่าเนินการมาจากปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย 1) แผนเช่ายานพาหนะ วงเงินด่าเนินการ 
1.31 ล้านบาท 2) แผนฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง วงเงินด่าเนินการ จ่านวน 12.41 ล้านบาท และ 3) แผนเช่ารถโฟล์
คลิฟท์ วงเงินด่าเนินการจ่านวน 1.60 ล้านบาท และองค์การสะพานปลา (อสป.) ปรับลดรายการหมวดลงทุนอื่นๆ 
จ่านวน 15.00 ล้านบาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการการพัฒนาและติดตั้งระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติในระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ จ่านวน 12.00 ล้านบาท และค่าศึกษาดูงานระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้่า จ่านวน 3.00 ล้านบาท 
เนื่องจากไม่เข้าข่ายเป็นงบลงทุนตามหลักเกณฑ์ของ สศช. 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ่าปี

งบประมาณ 2564 ตามที่ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ เนื่องจากการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 4 หน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนตามภารกิจหลักที่มีความ
ต่อเนื่องในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด่าเนินงาน รวมทั้ งเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและรับทราบตามที่ส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และให้ส่านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง (ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ)  
และกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่านักงบประมาณ 
และส่านักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาด่าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้กระทรวงการคลัง (ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ 
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และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ แผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจ่าปี
ของรัฐวิสาหกิจ และแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจภายใต้พระราชบัญญัติการพัฒนาการก่ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. 2562 ที่อยู่ระหว่างการจัดท่าให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทการพัฒนาประเทศภายใต้ภูมิทัศน์  
ทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)  
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการปรับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของรัฐวิสาหกิจทั้งในภาพรวมและแต่ละราย ซึ่งจะท่าให้  
การก่าหนดทิศทางและกรอบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีความชัดเจน ไม่ซ้่าซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป 

3. ให้กระทรวงการคลัง (ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) พิจารณาน่าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ระดับกระทรวง และระดับรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องไปเป็นข้อมูลประกอบการก่าหนดตัวช้ีวัดส่าหรับการประเมินผล  
การด่าเนินงานของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ภายใต้ระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจประจ่าปีต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290963 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัตแิรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ 

2. รับทราบแผนการจัดท่ากฎหมายล่าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส่าคัญของกฎหมายล่าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. รง เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ได้มีการบังคับใช้มาเป็นเวลานาน 

และมีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ การก่าหนดขั้นตอน
การเจรจาและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานที่ขาดความยืดหยุ่นและไม่สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและการยุติข้อพิพาทแรงงานด้วยระบบทวิภาคี การก่าหนดให้มีการจดทะเบียนองค์กรฝ่ายนายจ้างและองค์กรฝ่าย
ลูกจ้าง การจ่ากัดสิทธิการปิดงานหรือนัดหยุดงานขององค์กรฝ่ายนายจ้างและองค์กรฝ่ายลูกจ้าง และการจ่ากัดสิทธิ  
การรวมตัวจัดตั้งองค์กรของฝ่ายลูกจ้างที่ก่าหนดให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีสหภาพแรงงานได้เพียงสหภาพแรงงานเดียว 
อันมีลักษณะเป็นการควบคุมจากภาครัฐซึ่งไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ จึงจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เกี่ยวกับวิธีระงับข้อพิพาทแรงงานการห้ามปิดงาน
หรือการนัดหยุดงาน หลักเกณฑ์การจัดต้ังและการด าเนินงานของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและสัมพันธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นการส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวเพื่อจัดตั้งและด่าเนินกิจการขององค์กรดังกล่าว ให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 
ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในรัฐวิสาหกิจให้มีการเจรจายุติข้อพอพาทในระดับทวิภาคี ส่งเสริมความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเพ่ือให้เกิดความเข้าใจซ่ึงกันและกันคุ้ มครองการด าเนินการของลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 
กับการรวมตัวกันจัดต้ังสหภาพแรงงานและพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและหลักสากล รง. 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : รง./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวเพื่อจัดตั้งและด่าเนิน
กิจการขององค์กรดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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จึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีขึ้น 
2. รง. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องน้ี โดยจัดสัมมนาไตรภาคี  

เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2560 รับฟังความคิดเห็นโดยส่งแบบแสดงความคิดเห็นให้กระทรวงต่างๆ ท่ีก่ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ 
จ่านวน 15 กระทรวง และให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ จ่านวน 47 แห่ง และรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (www.labour.go.th) ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 
และ รง. ได้จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย พร้อมทั้งได้
เปิดเผยเอกสารดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (www.labour.go.th) และได้จัดท่า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  
(เรื่องการด่าเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท่าร่างกฎหมาย  
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562) ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท่าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 แล้ว 

3. รง. ได้เสนอแผนในการจัดท่ากฎหมายล่าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสา่คัญของกฎหมายลา่ดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 
จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มาเพื่อด่าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจาก 

เป็นการปรับปรุงวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน การห้ามปิดงานหรือนัดหยุดงาน หลักเกณฑ์การจัดตั้งและการด่าเนินงาน 
ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นการส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวเพื่อจัดตั้ง  
และด่าเนินกิจการขององค์กรดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบัน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่ง
ส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจาณา โดยให้พิจารณาศึกษาเทียบเคียงการใช้สิทธิปิดงานหรือนัดหยุดงานที่เกิดขึ้น 
ในต่างประเทศ และให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน ส่านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ 
วิสาหกิจ และส่านักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท่ากฎหมายล่าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส่าคัญของกฎหมายล่าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290963 
 
เรื่อง : การด่าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline) 
 
สารัตถะ : ส่านักงาน ก.พ. เสนอ ครม. พิจารณาการด่าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  (Government Chief Information 
Officer Management Guideline) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline) 
โดยลงมติว่า 

ข้อ 1 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government 
Chief Information Officer Management Guideline) ทั้งนี้ ให้ส่านักงาน ก.พ. รับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและส่านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) และข้อสังเกตของส่านักงาน ก.พ.ร. และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการไปพิจารณา
ร่วมกันให้ได้ข้อยุติในประเด็นต่าง ๆ เช่นคุณสมบัติของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐแต่ละระดับและทีม
สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ความซ้่าซ้อนขององค์ประกอบและหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐกับคณะกรรมการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล การจัดอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของแต่
ละหน่วยงาน และไม่ซ้่าซ้อนกับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส่าหรับผู้บริหารระดับสูง และการจัดสรรกรอบอัตราก่าลัง
พนักงานราชการเพิ่มเติมให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น ก่อนด่าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

ข้อ 2 ให้ส่านักงาน ก.พ. รับความเห็นของส่านักงบประมาณ และส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาด่าเนินการต่อไปด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส่านักงาน ก.พ./กษ. (ศทส.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการบริหารงานและการให้บริการประชาชนให้เกิดความ
มั่นคงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชน
เข้าถึงการให้บริการภาครัฐหากเกิดภาวะวิกฤตได้ในอนาคต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ข้อ 3 เห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2541 (เรื่อง การแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงประจ่ากระทรวง ทบวง กรม และการจัดท่าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง)  
ในส่วนของการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจ่ากระทรวง ทบวง กรมตามที่ส่านักงาน ก.พ. เสนอ 

ข้อ 4 เห็นชองให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตร
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส่าหรับผู้บริหารระดับสูง จากเดิม “ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ช่ือเดิมกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) โดยส่านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบด่าเนินการ
โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส่าหรับผู้บริหารระดับสูง” เป็น “ให้ส่านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน) เป็นผู้รับผิดชอบด่าเนินโครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ พร้อมท้ัง
มอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับผิดชอบรับรองกรอบหลักสูตร GCIO และผู้ช่วย GCIO รวมทั้ง
ติดตาม ประเมินผล และให้ค่าแนะน่าการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้ เหมาะสมกับบริบท  
และกลุ่มเป้าหมายการพัฒนา รวมทั้งสร้างชุมชนเครือข่าย GCIO (GCIO Community) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ทั้งนี้ ให้น่าทักษะด้านดิจิทัลของ GCIO และผู้ช่วย GCIO ที่ ก.พ. ก่าหนดมาใช้เป็นกรอบในการออกแบบหลักสูตร 
GCIO ด้วย อนึ่ง ในระหว่างที่กรอบหลักสูตร GCIO และผู้ช่วย GCIO ยังไม่ได้รับการรับรอง ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมจัดการฝึกอบรมหลักสูตร GCIO ไปพลางก่อน” ตามที่ส่านักงาน ก.พ. เสนอ 

2. ส่านักงาน ก.พ. ได้ด่าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีข้อ 1 โดยจัดประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานที่เสนอ
ความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการด่า เนินการ ประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่านักงาน ก.พ.ร. ส่านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ และส่านักงาน ก.พ. เพื่อหารือข้อยุติร่วมกัน โดยมีประเด็นสรุปจากการประชุมที่มีผลต่อการปรับ
รายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่ส่านักงาน ก.พ. เสนอ “การด่าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโน โลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 
(Government Chief Information Officer Management Guideline)” เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการด่าเนินการเร่งด่วนในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐตามแนวทาง
ดังกล่าว และจะท่าให้หน่วยงานภาครัฐมีการเตรียมพร้อมและปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างทันสถานการณ์ 
เพื่อการบริหารงานและการให้บริการประชาชนให้เกิดความมั่นคงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และเป็นการสร้างโอกาส  
ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการภาครัฐหากเกิดภาวะวิกฤตได้ในอนาคต 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่ส่านักงาน ก.พ. เสนอ ส่าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และในปีต่อๆ ไป ให้ส่านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด่าเนินการตามความเห็นของส่านักงบประมาณ ทั้งนี้  
ให้ส่านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา 
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วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน ส่านักงาน ก.พ.ร. และส่านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ไปพิจารณา
ด่าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290963 
 
เรื่อง : การลงทุนโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการลงทุนโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park ตั้งอยู่
ต่าบลห้วยโป่ง อ่าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เนื้อที่ประมาณ 1,383.76 ไร่ มูลค่าประมาณ 2,370.72 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้เสนอการลงทุนโครงการพัฒนานิคม

อุตสาหกรรม Smart Park ซึ่งได้น่าแนวคิดการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจควบคู่กับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve ที่จะใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขั้นสูงในการ
ผลิต โดยมีรายละเอียดโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park ดังนี ้

1. ที่ตั้งโครงการ ตั้งอยู่ต่าบลห้วยโป่ง อ่าเภอเมือง จังหวัดระยอง มีระยะห่างจากท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  
7 กิโลเมตร สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 17 กิโลเมตร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 29 กิโลเมตร ท่าเรือแหลมฉบัง  
53 กิโลเมตร และสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 150 กิโลเมตร 

2. พื้นที่โครงการทั้งหมด 1,383.76 ไร่ โดยได้แบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ (1) พื้นที่
อุตสาหกรรม จ่านวน 621.55 ไร่ (2) พ้ืนที่พาณิชยกรรม จ่านวน 150.54 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่พาณิชยกรรมอื่นๆ 
พื้นที่ส่าหรับตลาดกลางสินค้าทางการเกษตร และพื้นที่ส่าหรับตลาดชุมชน (3) พ้ืนที่สาธารณูปโภค จ่านวน 373.35 ไร่ 
และ (4) พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน จ่านวน 238.32 ไร่  

3. แผนพัฒนาโครงการ คาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาปรับพื้นที่ด่าเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อ่านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบถนน ระบบระบายน้่า ระบบบ่าบัดน้่าเสีย ประมาณ 36 เดือน โดยคาดว่าหลังจาก
การก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีผู้ประกอบการและนักลงทุนเช่าพ้ืนท่ีหมดภายใน 4 ปี 

4. มูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 2,480.73 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ค่าออกแบบแนวคิดโครงการและจัดท่า EIA 
ค่าออกแบบรายละเอียดโครงการ ค่าก่อสร้าง ค่าควบคุมงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยใช้งบประมาณของ กนอ. 
จ่านวน 2,451.17 ล้านบาท และงบประมาณแผ่นดิน จ่านวน 29.56 ล้านบาท 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อก./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม Smart Park เป็นส่วน
หนึ่งของกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ต่อการขยายตั วทางเศรษฐกิจ  และสั งคม มี ส่ วนในการส่ งเสริม
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนท่ี EEC สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบการลงทุนโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 

Smart Park จังหวัดระยอง ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เพื่อเป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบที่มีระบบสาธารณูปโภค
ที่มีความพร้อม มีความทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ที่จะรองรับการลงทุนอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต (New S-curve) รวมทั้งได้มีการจัดสรรพื้นที่ส่าหรับการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะตลาดกลาง
ส่าหรับสินค้าทางการเกษตร ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสด้านการตลาดให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจการเกษตรในพื้นที่จังหวัดระยองและพื้นท่ีใกล้เคียง ทั้งนี้ การพัฒนาพ้ืนท่ีดังกล่าว จะต้องมีการบริหารจัดการน้่า
อย่างเพียงพอส่าหรับทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนท่ีด้วย 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 
ให้ความส่าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Smart Park และปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ก่าหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม ส่านักงบประมาณ และส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด่าเนินการ
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290963 
 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี งบกลาง รายการเงินส่ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจ่าเป็น 

ช่าระหนี้ค่าวัสดุอาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
สารัตถะ : ยธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้กรมราชทัณฑ์ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าที่ก่าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่านวน 52,623,300 บาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กรมราชทัณฑ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบด่าเนินงาน รายการค่า

วัสดุอาหารผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ดังนี้ 
1. แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง ผลผลิตผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุม ดูแล รายการค่าวัสดุอาหาร

ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ จ่านวน 49,275,000 บาท โดยจัดสรรจากฐานจ่านวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ จ่านวน 
2,500 คน 

2. แผนงานพ้ืนฐานด้านการรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐผลผลิตผู้ต้องขังได้รับการควบคุม 
ดูแล รายการค่าอาหารผู้ต้องขังและผู้ต้องกักขัง จ่านวน 4,609,581,000 บาท โดยจัดสรรจากฐานจ่านวนผู้ต้องขัง 
จ่านวน 233,870 คน 

3. กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไม่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่ายจริงท่าให้ยังคงมีหนี้ค้างช่าระค่าวัสดุอาหาร เป็นเงิน 52,623,300 บาท โดยนายกรัฐมนตรีมีบัญชา
เห็นชอบให้กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง 
รายการเงินส่ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ่าเป็น จ่านวน 52,623,300 บาท เพื่อช่าระหนี้ค่าวัสดุอาหารผู้เข้ารับ 
การตรวจพิสูจน์ค้างจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แต่เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายค้างเบิก  
ข้ามปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องถือปฏิบัติตาม ข้อ 23 ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน่าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ประกอบกับกรมราชทัณฑ์ไม่มีงบประมาณ
รายจ่ายของแผนงานและผลผลิตเดียวกันเหลือเพียงพอ จึงเป็นการก่อหนี้ผูกพันเกินกว่างบประมาณที่ ได้รับ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์จะต้องขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ยธ./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ตามนัยมาตรา 42 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์) เร่งด่าเนินการตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2561 (เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี งบกลาง รายการเงิน
ส่ารองจ่ายเพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจ่าเป็น ช่าระหนี้ค่าวัสดุอาหารประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560)  
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 (เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ่าปี งบกลาง 
รายการเงินส่ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ่าเป็น (ส่าหรับช่าระหนี้ค่าสาธารณูปโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)  
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทั้งให้ติดตามและประเมินผลการด่าเนินการเพื่อน่าข้อมูลมาพิจารณา
ประกอบการขอจัดสรรงบประมาณในปีต่อๆ ไป ให้เหมาะสมต่อไป 

2. ให้กระทรวงยุติธรรมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2563 วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290963 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก่าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือมระหว่างถนนจักรเพชร  

กับซอยจินดามณี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก่าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น 
สายเช่ือมระหว่างถนนจักรเพชรกับซอยจินดามณี พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 
เพ่ือขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจักรเพชรกับซอยจินดามณี ในท้องที่แขวงวังบูรพาภริมย ์เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เพ่ือให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปส ารวจและเพ่ือทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะต้องเวนคืน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ได้มีพระราชกฤษฎีกาก่าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือมระหว่าง

ถนนจักรเพชรกับซอยจินดามณี พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2559 
มีก่าหนด 3 ปี ครบระยะเวลาใช้บังคับในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 

2. มท. เสนอว่า โดยที่การส่ารวจเขตที่ดินเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาในข้อ 1. เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น 
สายเช่ือมระหว่างถนนจักรเพชรกับซอยจินดามณี ในท้องที่แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. นั้น กทม.  
ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เน่ืองจากมีปัญหาและอุปสรรคการจัดกรรมสิทธิ์ท าให้การเข้าส ารวจเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นไม่มีความคืบหน้า โดยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนไม่ให้ความร่วมมือ 
ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา ตามข้อ 1. ได้สิ้นสุดระยะเวลาการใช้บังคับแล้ว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกา  
ในเรื่องน้ีอีกครั้งหน่ึง เพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อเนื่อง 

3. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกรรมสิทธิ์ไม่มีความคืบหน้า สืบเนื่องจากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
ไม่ให้ความร่วมมือเพราะแนวเขตของถนนตามโครงการเดิมมีความกว้าง 10 เมตร จึงมีจ่านวนผู้ถูกเวนคืนที่ดิน จ่านวน 
23 แปลง แต่หากปรับลดแนวเขตถนนเหลือความกว้าง 6 เมตร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้บังคับ
แผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในท้องที่แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 มีนาคม 2547  
จะเหลือผู้ถูกเวนคืน จ่านวน 1 ราย 

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

เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิ
เข้าไปส่ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง
เวนคืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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4. ส่านักงบประมาณ (สงป.) ได้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 แล้ว เห็นว่า โครงการ
นี้ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณของ กทม. ท้ังจ่านวน ไม่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณของประเทศ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก่าหนดเขตที่ดินท่ีจะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเช่ือมระหว่าง
ถนนจักรเพชรกับซอยจินดามณี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้พิจารณาในประเด็นตามข้อสังเกตของส่านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย แล้วด่าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม และส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาด่าเนินการต่อไป 

3. ให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อสังเกตของส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ควรเร่งเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
ตอ่คณะรัฐมนตรีภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนที่อายุของพระราชกฤษฎีกาฯ จะสิ้นสุดลง เพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีความต่อเนื่อง ไปด่าเนินการโดยเคร่งครัดต่อไป 
 


