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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2563 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121063 
 
เรื่อง : ขออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำรเข้ำร่วมงำน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติ ดังนี้ 

1. กำรด ำเนินงำนโครงกำรเข้ำร่วมงำน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere)  
2. ให้ กษ. โดยกรมส่งเสริมกำรเกษตรเป็นหน่วยงำนหลักและหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

เข้ำร่วมงำน EXPO 2022 Floriade Almere 
3. วงเงินงบประมำณส ำหรับกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ของกรมส่งเสริมกำรเกษตร จ ำนวน 187.64 ล้ำนบำท 

จำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2566 
4. ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องบรรจุค ำขอตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2565 ถึง 2566 เพื่อด ำเนิน

กิจกรรมในส่วนของหน่วยงำนนั้นๆ ต่อไป 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. รำยงำนว่ำ เอกอัครรำชทูตรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ประจ ำประเทศไทย ได้เข้ำเยี่ยมคำรวะ

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้มอบหนังสือจำกกระทรวงเกษตร ธรรมชำติและคุณภำพอำหำร  
ขอเชิญเข้ำร่วมงำนมหกรรมพืชสวนโลก 2022 หรือ The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade 
Almere) ณ เมือง Almere รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบให้กรมส่งเสริม
กำรเกษตรเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก เมื่อวันที่ 25 ธันวำคม 2561 และได้แจ้งกำรตอบรับกำรเข้ำร่วมงำนไปยัง
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ซึ่งกระทรวงกำรต่ำงประเทศได้แจ้งกำรตอบรับอย่ำงเป็นทำงกำรไปยังสถำนเอกอัครรำชทูต
รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ ประจ ำประเทศไทย แล้ว 

2. ประเทศไทยเคยเข้ำร่วมงำน Floriade มำแล้ว 3 ครั้ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) พ.ศ. 2545  
(ค.ศ.2002) และ พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ในครั้งนี้ งำน EXPO 2022 Floriade Almere เป็นงำนระดับ A1 
International Horticultural Exhibition พื้นที่จัดงำน 376 ไร่ ประมำณผู้ เข้ำชม 2 ล้ำนคน คำดว่ำมีประเทศ 
เข้ำร่วมงำน 30 – 50 ประเทศ และนิทรรศกำรจำกองค์กรภำยในประเทศอีก 60 องค์กรจำกกำรที่ประเทศไทยเข้ำร่วมงำน 
ที่ผ่ำนมำ สำมำรถสร้ำงผลงำนเชิงประจักษ์ในกำรเปิดตลำดสินค้ำเกษตรไทย ในรำชอำอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ อำทิเช่น 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์สินค้ำพืชสวน ผลิตภัณฑ์สินค้ำ 
เพื่อสุขภำพของไทย และสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรค้ำในเวทีนำนำชำติ 
ส่งเสริมกำรสร้ำงภำพลักษณ์ของประเทศไทยในด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
และกำรท่องเที่ยว รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงประเทศไทย
กับรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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กำรส่งออกว่ำนงำช้ำง (Sansevieria) และต้นหยก ตั้งแต่ปี 2548 จนปัจจุบันมีผู้ส่งออกว่ำนงำช้ำง มำกกว่ำ 10 บริษัท 
และมีส่วนแบ่งกำรตลำดมำกที่สุดในรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ มีกำรน ำเทคโนโลยีกำรจัดกำรโรงเรือนแบบควบคุม
สภำพแวดล้อมจำกกำรศึกษำดูงำนมำใช้ในโรงเรือนของตนเอง ท ำให้สำมำรถควบคุมแสง อุณหภูมิ และกำรให้ธำตุอำหำร
ได้อย่ำงเป็นระบบ และเกิดกำรขยำยตลำดไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพำะต้นปทุมมำของไทย ให้เป็นที่แพร่หลำย 
ในรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์และสหภำพยุโรป เป็นต้น 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักกำรโครงกำรเข้ำร่วมงำน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมกำรเกษตร) เป็นหน่วยงำนหลักและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมงำนฯ 
ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นในกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และในปีต่อๆ ไป ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมกำรเกษตร) และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมควำมเห็นของส ำนักงบประมำณ 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำทบทวนกำรจัดท ำตัวช้ีวัดหรือหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลลัพธ์ของกำรเข้ำ
ร่วมงำนในครั้งนี้ให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมและแสดงให้เห็นถึงควำมคุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รวมทั้งให้รับควำม เห็น
ของกระทรวงกำรคลัง กระทรวงกำรต่ำงประเทศ และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติไปพิจำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
 
  



3 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2563 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121063 
 
เรื่อง : (ร่ำง) กำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ฉบับปรับปรุงของ

ประเทศไทย (Thailand’s Updated NDC) 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) กำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด (Nationally Determined 
Contribution: NDC) ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย (Thailand’s Updated NDC) 
[ทส. โดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะด ำเนินกำรจัดส่ง NDC ฉบับปรับปรุงฯ 
ไปยังส ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศภำยหลังจำกคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบแล้ว] 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. รำยงำนว่ำ ประเทศไทยได้ให้สัตยำบันเพื่อเข้ำเป็นภำคีในอนุสัญญำกำรเปลี่ยนสภำพภูมิอำกำศ (United 

Nations Framework Convention on Climate Changes: UNFCCC) เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๓๗ มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี ๒๘ มีนำคม ๒๕๓๘ และนำยกรัฐมนตรีได้ให้สัตยำบันเข้ำเป็นภำคีควำมตกลงปำรีส เมื่อวันท่ี ๒๑ กันยำยน ๒๕๕๙ 
มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ โดยข้อ ๔ ของควำมตกลงปำรีสก ำหนดให้แต่ละภำคีต้องจัดท ำ  
แจ้ง และจัดให้มีกำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด (Nationally Determined Contributions: NDCs) อย่ำงต่อเนื่อง 

2. ประเทศไทยได้ยื่นกำรมีสว่นร่วมที่ประเทศก ำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) โดยระบุ
เป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจก ปี ๒๕๗๓ (ค.ศ.๒๐๓๐) โดยก ำหนดเป้ำหมำยขั้นต่ ำที่ร้อยละ ๒๐ จำกกรณีปกติ  
และก ำหนดเป้ำหมำยขั้นสูงที่ร้อยละ ๒๕ จำกกรณีปกติ ต่อส ำนักเลขำธิกำรกรอบอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย 
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแล้ว เมื่อวันท่ี ๑ ตุลำคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ข้อตัดสิน 1/CP21 วรรค ๒๔ และ ๒๕ ระบุให้
ภำคีสมำชิกด ำเนินกำรจัดส่งเป้ำหมำย NDC ฉบับใหม่ หรือ ฉบับปรับปรุง จัดส่งไปยัง ส ำนักเลขำธิกำรกรอบอนุสัญญำ
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ภำยใน ๙-๑๒ เดือนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมรัฐภำคีควำมตกลง
ปำรีสในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ.๒๐๒๐) 

3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๘ เห็นชอบต่อ (ร่ำง) ข้อเสนอกำรมีส่วนร่วมของประเทศในกำรลด
ก๊ำซเรือนกระจกและกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศภำยหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (Intended 

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

เพื่อรักษำผลิตภำพกำรผลิต และกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรรับมือและจัดกำรควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ตลอดจนกำรระบุควำมต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนในด้ ำนต่ ำงๆ  
ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยเพิ่มขีดสำมำรถและศักยภำพในกำรรับมือ 
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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Nationally Determined Contributions: INDC) และเป้ำหมำยขั้นต่ ำที่ร้อยละ ๒๐ จำกกรณีปกติ และก ำหนด
เป้ำหมำยขั้นสูงที่ร้อยละ ๒๕ จำกกรณีปกติ รวมทั้งเห็นชอบให้เรื่องกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเป็นนโยบำยส ำคัญ
ของประเทศ 

4. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภำคม ๒๕๖๐ เห็นชอบต่อ (ร่ำง) แผนที่น ำทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจก
ของประเทศ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๓ และมอบหมำยให้ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) จัดท ำแผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนศักยภำพกำรด ำเนินงำนตำม (ร่ำง) แผนที่น ำทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของ
ประเทศ 

5. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดย สผ. ได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
1) จัดตั้งคณะท ำงำนเฉพำะกิจเพื่อจัดท ำ NDC ฉบับปรับปรุง (Updated NDC) และเสนอ (ร่ำง) NDC  

ต่อคณะท ำงำนเจรจำส ำหรับกำรประชุมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
คณะอนุกรรมกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนกำรบูรณำกำรนโยบำยและแผน และคณะอนุกรรมกำรกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนกำรประสำนท่ำทีเจรจำและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ เพื่อพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบตำมขั้นตอน 

2) จัดกำรประชุมหำรือในประเด็นเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศใน (ร่ำง) NDC ฉบับปรับปรุง
ของประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กรมพัฒนำพลังงำนทดแทน
และอนุรักษ์พลังงำน กรมโรงงำนอุตสำหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และองค์กำรบริหำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) 
เมื่อวันท่ี ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ มีข้อคิดเห็น ดังน้ี 

(๑) กำรยกระดับเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจกใน (ร่ำง) NDC ฉบับปรับปรุง ขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจ
ของประเทศ นอกจำกนี้ ท่ำทีของประเทศในกลุ่มอำเซียน ส่วนใหญ่ไม่มีแนวโน้มในกำรปรับเพิ่มเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือน
กระจก อำทิ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมำเลเซีย 

(๒) กำรจัดท ำ (ร่ำง) NDC ฉบับปรับปรุง ควรเน้นกำรสื่อสำรกำรด ำเนินงำนภำยในประเทศให้เกิดควำม
มั่นใจว่ำจะสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ รวมทั้งประเทศไทยได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรปรับตัว 
ต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Adaptation) ซึ่งจะเช่ือมโยงกับกำรสนับสนุนจำกต่ำงประเทศ 
ในอนำคต 

(๓) กำรจัดส่ง NDC ฉบับถัดไปในปี พ.ศ.๒๕๖๘ (ค.ศ.๒๐๒๕) ประเทศไทยจ ำเป็นต้องยกระดับเป้ำหมำย
กำรลดก๊ำซเรือนกระจกให้มีควำมท้ำท้ำยมำกขึ้น โดยปัจจุบัน ประ เทศไทยอยู่ระหว่ำงจัดท ำยุทธศำสตร์ระยะยำว 
ในกำรพัฒนำแบบปล่อยก๊ำซเรือนกระจกต่ ำ พ.ศ. ๒๕๙๓ (ค.ศ.๒๐๕๐) ครอบคลุม ๕ สำขำ ได้แก่ พลังงำน กระบวนกำร
ทำงอุตสำหกรรมและกำรใช้ผลิตภัณฑ์ ของเสีย กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินและป่ำไม้ และเกษตร 

(๔) ควรเร่งกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรติดตำม รำยงำน และทวนสอบ ของกำรด ำเนินมำตรกำรภำยใต้แผนที่
น ำทำงกำรลดก๊ำซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๗๓ ให้เป็นรูปธรรมและชัดเจนมำกข้ึน 

3) คณะอนุกรรมกำรกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนกำรบูรณำกำรนโยบำยและแผน และคณะอนุกรรมกำร 
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กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้ำนกำรประสำนท่ำทีเจรจำและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ มีมติเห็นชอบต่อ  
(ร่ำง) NDC ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๓ มีนำคม ๒๕๖๓ 

6. กำรเสนอ (ร่ำง) ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย จะเป็นประโยชน์ช่วยให้ประเทศไทยสำมำรถเข้ำถึงกลไก
สนับสนุนกำรด ำเนินกำร ทั้งเรื่องกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศได้มำกขึ้น ได้แก่ กลไกสนับสนุนทำงกำรเงิน กำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 
โดยเรื่องนี้  เข้ำข่ำยที่จะต้องน ำเสนอคณะรัฐมนตรีตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรเสนอเรื่องและกำรประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๕๘ ตำมมำตรำ ๔ (๗) เรื่องที่เกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์กำรระหว่ำง
ประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบำลไทย 

7. กำรเสนอ (ร่ำง) ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย นอกจำกด ำเนินกำรตำมพันธกรณีแล้ว ยังเป็นกำรแสดง
ภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ในกำรสื่อสำรถึงกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนและกำรแสดงเจตนำรมณ์ยืนยันกำรมีส่วน
ร่วมกับประชำคมโลกในกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและกำรปรับตัวฯ 

8. องค์ประกอบของ (ร่ำง) NDC ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย ประกอบด้วย ๔ ส่วนหลัก ดังนี ้
1) บทน ำ กล่ำวถึงเหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรจัดส่ง NDC ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย โดยอ้ำงถึงข้อ

ตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Decision 1/CP.21 และ Decision 4/CMA.1 
2) กำรลดก๊ำซเรือนกระจก น ำเสนอข้อมูลส ำคัญในกำรด ำเนินกำร NDC เช่น กำรระบุประเภทเป้ำหมำย 

ขอบเขตกำรด ำเนินกำร กระบวนกำรจัดท ำ NDC โดยยืนยันตัวเลขเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่ ร้อยละ ๒๐-๒๕ 
จำกกรณีปกติ อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยมีกำรบูรณำกำรประเด็นดำ้นกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศเข้ำสู่นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ชำติ 

3) กำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กล่ำวถึงข้อมูลส ำคัญในแผนกำรปรับตัวต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติ กำรระบุสำขำท่ีมีควำมส ำคัญ เป้ำหมำย และแนวทำง/มำตรกำรหลักท่ีส ำคัญ 

4) ควำมต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงเหมำะสม แบ่งออกเป็น ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ ด้ำนกำรด ำเนินกำร
ตำมนโยบำย ด้ำนกำรพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีทั้งกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและกำรปรับตัวฯ ด้ำนเครื่องมือและกลไก
สนับสนุนกำรด ำเนินกำร และด้ำนข้อมูลด้ำนภูมิอำกำศและระบบติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

9. คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศแห่งชำติ มีมติเห็นชอบต่อ (ร่ำง) NDC ฉบับปรับปรุง
ของประเทศ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภำคม ๒๕๖๓ และให้ สผ. รับข้อคิดเห็นจำกคณะกรรมกำรฯ ไปพิจำรณำปรับปรุง  
และน ำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ ก่อนจัดส่งไปยังส ำนักเลขำธิกำรอนุสัญญำสหประชำชำติ 
ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อไป 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจำรณำแล้ว ขอเรียนว่ำ (ร่ำง) กำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด (Nationally 

Determined Contribution: NDC) ฉบับปรับปรุงของประเทศไทยนี้ มีสำระส ำคัญที่ครอบคลุมเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซ
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เรือนกระจกของประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) และประเด็นต่ำงๆ ที่ประเทศไทยต้องกำรสื่อสำร 
ถึงกำรยกระดับกำรด ำเนินงำนของไทยด้ำนกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและกำรปรับตัวต่อผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ ซึ่งรวมถึงประเด็นกำรปรับตัวของภำคเกษตรและควำมมั่นคงอำหำรที่มีเป้ำหมำยเพื่อรักษำผลิตภำพ 
กำรผลิต และกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือและจัดกำรควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ตลอดจน
กำรระบุควำมต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยเพิ่มขีดสำมำรถและศักยภำพในกำรรับมือ 
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ จึงเห็นควรให้ควำมเห็นชอบ (ร่ำง) กำรมีส่วนร่วมที่ประเทศก ำหนด (Nationally 
Determined Contribution: NDC) ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย ตำมที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

มติ ครม. : เห็นชอบตำมที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ  
และสิ่งแวดล้อมรับควำมเห็นของกระทรวงคมนำคมและส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติไปพิจำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไปด้วย ทั้งนี้ หำกมีควำมจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยน (ร่ำง) กำรมีส่วนร่ วมที่ประเทศก ำหนด (Nationally 
Determined Contribution: NDC) ฉบับปรับปรุงของประเทศไทย (Thailand’s Updated NDC) ในส่วนที่ ไม่ ใช่
สำระส ำคัญและไม่ขัดกับหลักกำรที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ควำมเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ด ำเนินกำรได้ โดยให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรีทรำบภำยหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจำกกำรปรับเปลี่ยน
ดังกล่ำวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2563 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121063 
 
เรื่อง : ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2562 เรื่อง แผนปฏิบัติกำรควำมร่วมมือไทย - สปป.ลำว เพื่อกำรแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดร่วมกัน (โครงกำรพัฒนำทำงเลือกเพื่อปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด หมู่บ้ำนอุดมไซ เมืองเวียงทอง 
แขวงบอลิค ำไซ สปป.ลำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2565) 

 
สารัตถะ : ยธ. เสนอ ครม. พิจำรณำ ให้ควำมเห็นชอบกำรขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี (26 มีนำคม 2562)  
เรื่อง แผนปฏิบัติกำรควำมร่วมมือไทย – สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (สปป.ลำว) เพื่อกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ร่วมกัน โดยขอยกเลิกเฉพำะโครงกำรพัฒนำทำงเลือกเพื่อปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด หมู่บ้ ำนอุดมไซ เมืองเวียงทอง  
แขวงบอลิค ำไซ สปป.ลำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2565 (โครงกำรฯ) 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มีนำคม 2562 เห็นชอบแผนปฏิบัติกำรควำมร่วมมือไทย – สปป.ลำว  

เพื่อกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมกัน และเห็นชอบให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
(ส ำนักงำน ป.ป.ส.) ด ำเนินโครงกำรฯ งบประมำณรวมทั้งสิ้น 31.91 ล้ำนบำท โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
ใช้งบประมำณเหลือจ่ำยของโครงกำรปรำบปรำมยำเสพติด จ ำนวน 1.91 ล้ำนบำท ต่อมำ สปป.ลำว แจ้งว่ำ ไม่สำมำรถ
ด ำเนินโครงกำรฯ ในพ้ืนท่ีดังกล่ำวได้เนื่องจำกเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษของกระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลำว สงวนไว้เพื่อ
ภำรกิจทำงทหำร ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 2562 รับทรำบกำรระงับโครงกำรฯ ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 แล้ว 

2. ยธ. รำยงำนว่ำ ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทรำบกำรระงับโครงกำรฯ (ตำมข้อ 1.) ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้
ข้อสรุปการหารือถึงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินโครงการฯ แห่งใหม่ ส ำนักงำน ป.ป.ส. จึงได้ด ำเนินกำร ดังน้ี 

2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายฯ จ ำนวน 1.91 ล้ำนบำท (ตำมข้อ 1. ) 
เป็นงบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รำยกำรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นสินบนและรางวัลน าจับ ภำยใต้แผนงำนบูรณำ
กำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 

2.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำน ป.ป.ส. ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อด ำเนินกำรด้ำนพัฒนำ
ทำงเลือก จ านวน 6 ล้านบาท ภำยใต้โครงกำรป้องกัน ยำเสพติด งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกำร

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ยธ./กษ. (สวพส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมกัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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พัฒนำทำงเลือกในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้ำน ซึ่งได้ด ำเนินกำรโอนเปลี่ยนแปลงเป็นงบประมำณฯ เพื่อเป็นเงิน
สินบนและรางวัลน าจับ ในลักษณะเช่นเดียวกันกับข้อ 2.1 

3. เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ท ำให้มีควำม
จ ำเป็นต้องเลื่อนกำรประชุมทวิภำคีไทย - สปป.ลำว เรื่องควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  
ครั้งที่  18 จึงยังไม่ได้มีกำรหำรือถึงกำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่ด ำเนินโครงกำรฯ ดังนั้น ยธ. โดยส ำนักงำน ป.ป.ส.  
จึงได้ประสำนกับส ำนักงำนคณะกรรกำรแห่งชำติเพื่อตรวจตรำและควบคุมยำเสพติด สปป.ลำว เพื่อพิจำรณำกำรยกเลิก
โครงกำรในพื้นที่หมู่บ้ำนอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิค ำไซ สปป.ลำว ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรแห่งชำติ เพื่อตรวจ
ตรำและควบคุมยำเสพติด สปป.ลาว ได้มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกโครงการดังกล่าว มายัง ยธ. ด้วยแล้ว ทั้งนี้ ท้ังสองฝ่ำย
จะหำรือถึงควำมร่วมมือด้ำนกำรพัฒนำทำงเลือกในพื้นที่อื่นๆ ในกำรประชุมทวิภำคีไทย – สปป.ลำว ในช่วงต้นปี  
พ.ศ. 2564 ต่อไป 

4. เรื่องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคำรที่ 26 มีนำคม 2562 เรื่อง แผนปฏิบัติกำรควำมร่วมมือไทย – 
สปป.ลำว เพื่อกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมกัน (โครงกำรพัฒนำทำงเลือกเพื่อปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด หมู่บ้ำนอุดมไซ 
เมืองเวียงทอง แขวงบอลิค ำไซ สปป.ลำว ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2565) จัดอยู่ในด้ำนกำรเมือง กำรต่ำงประเทศ 
และควำมมั่นคง 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำแล้ว เห็นควรยกเลิกโครงกำรพัฒนำทำงเลือกเพื่อปลูกพืชทดแทนพืชเสพติด 

หมู่บ้ำนอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิค ำไซ สปป. ลำว ตำมข้อเสนอของ ส ำนักงำน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม  
เนื่องจำกพื้นที่ดังกล่ำวเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษของกระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลำว ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำไปด ำเนิน
โครงกำรได้ 

มติ ครม. : เห็นชอบตำมที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้กระทรวงยุติธรรมรับควำมเห็นของกระทรวงกลำโหม  
กระทรวงกำรต่ำงประเทศ ส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2563 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121063 
 
เรื่อง : ร่ำงพระรำชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ยธ. เสนอ ครม. พิจำรณำ ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ซึ่งมีสำระส ำคัญเป็นกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุม
พืชกระท่อมเพื่อป้องกันมิให้เด็กและเยำวชนเข้ำถึงพืชกระท่อมและป้องกันมิให้มีกำรน ำพืชกระท่อมไปใช้ในทำงที่ผิด 

2. รับทรำบแผนในกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับรอง กรอบระยะเวลำ และกรอบสำระส ำคัญของกฎหมำยล ำดับรอง 
ที่ต้องตำมร่ำงพระรำชบัญญัติตำมข้อ 1. 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ยธ. เสนอว่ำ ปัจจุบัน “พืชกระท่อม” ถูกควบคุมโดยพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยจัดเป็น

ยำเสพติดให้โทษในประเภท 5 ซึ่งกฎหมำยก ำหนดกรอบวัตถุประสงค์ของกำรใช้ประโยชน์ไว้เฉพำะเพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำร กำรแพทย์ กำรรักษำผู้ป่วย หรือกำรศึกษำวิจัยและพัฒนำเท่ำนั้น ซึ่งกำรควบคุมพืชกระท่อมในลักษณะของยำ
เสพติดให้โทษดังกล่ำว ไม่สอดคล้องกับบริบทและสภำพแวดล้อมของสังคมไทย ซึ่งพบว่ำมีกำรใช้พืชกระท่อมในรูปแบบ
วิถีชำวบ้ำน เช่น กำรเคี้ยวใบกระท่อมสด หรือกำรน ำมำชงชำหรือต้มน้ ำดื่มส ำหรับตนเองในกลุ่มชำวไร่ ชำวสวน กลุ่มผู้ใช้
แรงงำน โดยเฉพำะในพื้นที่ภำคใต้ ประกอบกับในต่ำงประเทศพบว่ำ พืชกระท่อมไม่ได้ถูกประกำศก ำหนดให้เป็นยำเสพ
ติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องควบคุมตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้ำนยำเสพติดตำม (1) อนุสัญญำเดี่ยวว่ำด้วยยำ
เสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) (2) อนุสัญญำว่ำด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ 
ต่อจิตและประสำท ค.ศ. 1971 (Convention on Psychotropic Substances, 1971) และ (3) อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วย
กำรต่อต้ำนกำรลักลอบค้ำยำเสพตดิและวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท ค.ศ. 1988 (United Nations Convention 
against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988) ดังนั้น กำรที่ประเทศไทย 
ถือว่ำพืชกระท่อมเป็นยำเสพติดให้โทษจึงถือว่ำเป็นกำรควบคุมในระดับเข้มงวด 

2. ผลกำรศึกษำกำรควบคุมพืชกระท่อมในต่ำงประเทศ จ ำนวน 90 ประเทศ (ข้อมูล ณ วันท่ี 7 สิงหำคม 2563) 
สำมำรถจัดกลุ่มกำรควบคุมพืชกระท่อมออกได้เป็น 3 ระดับ คือ 

2.1 ควบคุมแบบยาเสพติด คือ มีกำรควบคุมด้วยกฎหมำยยำเสพติดจ ำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ เกำหลีใต้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ยธ./กษ. (สกม.สป.กษ./วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรถอดพืชกระท่อมจำกยำเสพติดให้โทษ
เป็นไปตำมข้อสังเกตดังกล่ำว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ไทย เมียนมำ อิตำลี และอินเดีย 
2.2 ควบคุมแต่ไม่ใช่กฎหมายยาเสพติด คือ มีกำรควบคุมโดยกฎหมำยอื่น เช่น กฎหมำยเกี่ยวกับยำ 

กฎหมำยเกี่ยวกับสำรพิษ หรือกฎหมำยเกี่ยวกับสำรออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท ฯลฯ จ ำนวน 37 ประเทศ ได้แก่  
คอซอวอ โครเอเชีย ซีเรีย เซอร์เบีย ญี่ปุ่น ฯลฯ 

2.3 ไม่ควบคุม คือ ไม่มีกำรควบคุม จ ำนวน 48 ประเทศ ได้แก่ กรีซ กัมพูชำ กัวเตมำลำ กำยอำนำ 
คอสตำริกำ คิวบำ แคนำดำ ฯลฯ 

3. โดยที่ผ่ำนมำส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิกถอนพืชกระท่อมออกจำกกำรเป็นยำเสพติดให้โทษประเภท 5 และยกเลิกบทก ำหนดโทษ 
ในควำมผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อม) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มมีติเมื่อวันที่ 10 มีนำคม 2563 อนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำวตำมที่ ยธ. เสนอ และให้ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำฯ โดยคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ  
(คณะที่ 10) ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่ำ หำกรัฐบำลมีนโยบำยที่จะยกเลิกพืชกระท่อมจำกกำรเป็นยำเสพติดให้โทษ  
ในประเภท 5 ควรให้มีกฎหมำยควบคุมพืชดังกล่ำวเป็นกำรเฉพำะด้วย 

4. ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตำมข้อสังเกตของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ (คณะที่ 10) ยธ. จึงเห็นควรให้มีกฎหมำย
ควบคุมพืชกระท่อมตำมข้อสังเกตดังกล่ำว ประกอบกับในปัจจุบันแม้จะมีกฎหมำยที่ เกี่ยวกับพืชกระท่อม เช่น 
พระรำชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 พระรำชบัญญัติอำหำร พ.ศ. 2522 
หรือพระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง พ.ศ. 2558 แต่พระรำชบัญญัติทั้งสำมฉบับดังกล่ำวก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรน ำพืช
กระท่อมไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สุขภำพ หรือน ำไปผสมกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ ไม่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรควบคุมกำรปลูก
และกำรเสพพืชกระท่อมที่ไม่ได้อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ได้ 

5. ยธ. โดยส ำนักงำน ป.ป.ส. จึงได้ร่วมกับส ำนักงำนคดียำเสพติด ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด กองบัญชำกำรต ำรวจ
ปรำบปรำมยำเสพติด ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ข้ึน โดยจะเป็นกำรก ำหนดมำตรกำร
ควบคุมพืชกระท่อม กำรป้องกันมิให้เด็กและเยำวชนเข้ำถึงพืชกระท่อม และกำรป้องกันมิให้มีกำรน ำพืชกระท่อมไปใช้
ในทำงที่ผิด ตลอดจนเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกพืชกระท่อมในเชิงพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม  
เพื่อเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

6. ยธ. ได้จัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำน ป.ป.ส. (www.oncb.go.th) 
ทำงโทรสำรหมำยเลข 0 2245 9413 และน ำส่งด้วยตนเองหรือทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่ของส ำนักงำน ป.ป.ส. ครั้งที่ 1 
ระหว่ำงวันที่ 10 - 24 กรกฎำคม 2563 และครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 20 สิงหำคม – 3 กันยำยน 2563 และจัดท ำ
สรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์ผลกระทบซึ่งอำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยดังกล่ำว พร้อมเปิดเผยเอกสำร
ดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.oncb.go.th และได้จัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย 
ตำมแนวทำงมติคณะรัฐมนตรี (19 พฤศจิกำยน 2562) เรื่อง กำรด ำเนินกำรเพื่อรองรับและขับเคลื่อนกำรปฏิบัติ 

http://www.oncb.go.th/
http://www.oncb.go.th/
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ตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. 2562  
และได้เผยแพร่ผลกำรรับฟังควำมคดิเหน็พร้อมกำรวิเครำะห์ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำยผ่ำนทำงเว็บไซต์ดังกล่ำว
ให้ประชำชนได้รับทรำบแล้ว 
จึงได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... มำเพื่อด ำเนินกำร 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ตำมที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้ส่งส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ โดยให้รับควำมเห็นของกระทรวงสำธำรณสุขและกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย แล้วงส่งให้คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผู้แทนรำษฎร
พิจำรณำ ก่อนเสนอสภำผู้แทนรำษฎรต่อไป 

2. ให้กระทรวงยุติธรรมรับควำมเห็นของกระทรวงมหำดไทยและกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 

3. รับทรำบแผนในกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับรอง กรอบระยะเวลำ และกรอบสำระส ำคัญของกฎหมำยล ำดับรอง 
ที่ต้องออกตำมร่ำงพระรำชบัญญัติตำมที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2563 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121063 
 
เรื่อง : โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำปี 2563 ของกำรประปำส่วนภูมิภำค (เพิ่มเติม) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบให้กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ด ำเนินโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำปี 2563 
ของ กปภ. (โครงกำรฯ ปี 2563) (เพิ่มเติม) จ ำนวน 6 โครงกำร วงเงินงบประมำณรวม 11,451.56 ล้ำนบำท (ไม่รวม
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงมหำดไทยรำยงำนว่ำ กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.) ได้จัดท ำโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำปี 2563  

ของกำรประปำส่วนภูมิภำค (เพิ่มเติม) เพื่อรองรับควำมต้องกำรใช้น้ ำที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลำ กำรขยำยกำรให้บริกำรน้ ำประปำ
แก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งเพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำมนโยบำยของรัฐบำล  
จ ำนวน 6 โครงกำร วงเงินงบประมำณ 11,451.564 ล้ำนบำท ได้แก่ 

1. แผนงำนโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเพชรบูรณ์ – หล่มสักวงเงินงบประมำณ 
1,567.867 ล้ำนบำท 

2. แผนงำนโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเดิมบำงนำงบวชวงเงินงบประมำณ 
253.413 ล้ำนบำท 

3. แผนงำนโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำสมุทรสำคร – นครปฐมวงเงิน
งบประมำณ 9,351.799 ล้ำนบำท 

4. แผนงำนโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงขยำย กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำด่ำนช้ำง วงเงินงบประมำณ 202.471 
ล้ำนบำท 

5. แผนงำนโครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงกิจกำรประปำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำ
นครศรีธรรมรำช (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำเรือ) วงเงินงบประมำณ 42.964 ล้ำนบำท จะใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 3 ปี 

6. แผนงำนโครงกำรก่อสร้ำงปรังปรุงกิจกำรประปำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำ
นครศรีธรรมรำช (เทศบำลต ำบลกำระเกด) วงเงินงบประมำณ 33.050 ล้ำนบำท จะใช้ระยะเวลำด ำเนินกำรประมำณ 3 ปี 

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

เพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพของระบบผลิต ระบบส่งน้ ำ  
และระบบจ่ำยน้ ำประปำในพื้นที่ที่ประสบปัญหำ ให้สำมำรถบริกำร
น้ ำประปำแก่ประชำชนได้เพิ่มขึ้นในอนำคต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำแล้ว เห็นด้วยในหลักกำรด ำเนินโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ  ปี 2563  

ของกำรประปำส่วนภูมิภำค (เพิ่มเติม) ตำมที่กระทรวงมหำดไทยเสนอ เนื่องจำกเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพของระบบผลิต 
ระบบส่งน้ ำ และระบบจ่ำยน้ ำประปำในพื้นที่ที่ประสบปัญหำ ให้สำมำรถบริกำรน้ ำประปำแก่ประชำชนได้เพิ่มขึ้นใน
อนำคต ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำ ขอให้กระทรวงมหำดไทย (กำรประปำส่วนภูมิภำค) 
ค ำนึงถึงกำรจัดหำแหล่งน้ ำต้นทุนส ำรอง เพื่อรองรับกำรใช้น้ ำกรณีเกิดภำวะภัยแล้ง รวมถึงรองรับกำรใช้น้ ำในอนำคต 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักกำรโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำปี 2563 ของกำรประปำส่วนภูมิภำค (เพิ่มเติม) ส ำหรับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้น ให้กระทรวงมหำดไทย (กำรประปำส่วนภูมิภำค) ด ำเนินกำรตำมควำมเห็นของส ำนักงบประมำณ 
โดยให้กำรประปำส่วนภูมิภำคใช้จ่ำยเงินลงทุนจำกรำยได้เป็นล ำดับแรก และหำกมีควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินกู้ให้กู้เงิน 
ในประเทศ โดยกระทรวงกำรคลังไม่ค้ ำประกันเงินกู้ดังกล่ำว ตำมควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง ทั้งนี้ ให้กำรประปำ  
ส่วนภูมิภำครับควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ส ำนักงบประมำณ  ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ  ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ  
และคณะกรรมกำรทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ (หนังสือส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ ด่วนท่ีสุด ที่ นร 1412 (กนช.)/1667 
ลงวันท่ี 24 มีนำคม 2563) ไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงมหำดไทยด ำเนินกำรตำมนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 เมษำยน 2563 (เรื่อง โครงกำร
เพื่อกำรพัฒนำปี 2563 ของกำรประปำส่วนภูมิภำค) ที่ให้กระทรวงมหำดไทยก ำกับดูแลให้กำรประปำส่วนภูมิภำคเร่งรัด
กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดหำที่ดิน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงกำรที่ยั งไม่มีควำมพร้อมด้ำนที่ดิน เพื่อให้กำรด ำเนิน
โครงกำรเป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ทั้งนี้ ในปีต่อๆ ไป ให้กระทรวงมหำดไทยก ำกับดูแลให้กำรประปำส่วนภูมิภำค  
เร่งด ำเนินกำรจัดหำที่ดินตำมแผนกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จก่อนน ำโครงกำรเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป อย่ำงเคร่งครัดด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2563 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121063 
 
เรื่อง : ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด ำเนินกำร

เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีน้ ำเงิน ช่วงหัวล ำโพง-บำงแค และช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ รวม 4 ฉบับ 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และร่ำงพระรำช
กฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน  โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีน้ ำเงิน  
ช่วงหัวล ำโพง-บำงแค และช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ รวม 4 ฉบับ ได้แก่ 

1. ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบำงรัก เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย 
เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร  เขตธนบุรี เขตบำงกอกใหญ่ เขตภำษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร 
พ.ศ. .... (โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีน้ ำเงิน ช่วงหัวล ำโพง-บำงแค) 

2. ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบำงซื่อ เขตบำงพลัด เขตบำงกอกน้อย  
เขตบำงกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. .... (โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีน้ ำเงิน ช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ) 

3. ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตปทุมวัน 
เขตบำงรัก เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบำงกอกใหญ่ เขตภำษีเจริญ เขตจอมทอง 
และเขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. .... (โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน ช่วงหัวล ำโพง-บำงแค) และ 

4. ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตบำงซื่อ 
เขตบำงพลัด เขตบำงกอกน้อย เขตบำงกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. .... (โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีน้ ำเงิน 
ช่วงบำงซื่อ-ท่ำพระ) 
ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนและก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะด าเนินการเพ่ือกิจการขนส่ง
มวลชนตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ าเงิน ช่วงหัวล าโพง-บางแค ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตป้องปราบศัตรูพ่าย 
เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่  เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค 
กรุงเทพมหานคร และโครงการรถไฟฟ้า สายสีน้ าเงิน ช่วงบางซ่ือ -ท่าพระ ในท้องที่เขตบางซ่ือ เขตบางพลัด  
เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพ่ือปรับปรุงทางเท้าบริเวณบันไดขึ้น -ลง  
สถานีรถไฟฟ้า ลิฟต์ ตอม่อ และทางลาดของคนพิการบริเวณสถานีต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการ 

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

เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีสิทธิเข้ำไปท ำกำร
ส ำรวจและเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน 
ที่แน่นอน และเพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรเข้ำส ำรวจ 
เพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภำพ ลักษณะ และกำรใช้ประโยชน์บน 
เหนือ หรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ ำ เพื่อกำรวำงแผนหรือออกแบบกิจกำร
ขนส่งมวลชนในบริเวณโครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีน้ ำเงิน ช่วงหัวล ำโพง-บำงแค 
และช่วงบำงซื่อ–ท่ำพระต่อไปได้อีก 4 ปี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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และผู้ใช้ทางเท้าอื่นการสัญจรไปมา 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่ำ ในครำวประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2562 คณะกรรมกำร รฟม. ได้มีมติ

อนุมัติให้ รฟม. ด ำเนินกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนและพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีน้ ำเงิน ช่วงหัวล ำโพง–บำงแคและช่วงบำง
ซื่อ–ท่ำพระ รวม 4 ฉบับ ดังนี ้

1) พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบำงรักเขตป้อมปรำบ
ศัตรูพ่ำย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบำงกอกใหญ่ เขตภำษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบำงแค 
กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2558 (โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีน้ ำเงิน ช่วงหัวล ำโพง–บำงแค) 

2) พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบำงซื่อ เขตบำงพลัด เขตบำงกอก
น้อย เขตบำงกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2558 (โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน ช่วงบำงซื่อ–ท่ำพระ) 

3) พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนสง่มวลชน ในท้องที่เขตปทุมวัน 
เขตบำงรัก เขตป้อมปรำบศัตรูพ่ำย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบำงกอกใหญ่เขตภำษีเจริญ เขตจอมทอง 
และเขตบำงแค กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2558 (โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีน้ ำเงิน ช่วงหัวล ำโพง–บำงแค)  

4) พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตบำงซื่อ 
เขตบำงพลัด เขตบำงกอกน้อย เขตบำงกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหำนคร พ.ศ. 2558 (โครงกำรรถไฟฟ้ำ  
สำยสีน้ ำเงิน ช่วงบำงซื่อ–ท่ำพระ) 

2. รฟม. ได้ด ำเนินกำรจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงกำรดังกล่ำวตำมระเบียบส ำนัก
นำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชน พ.ศ. 2548 แล้ว 

3. ส ำนักงบประมำณพิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ ส ำนักงบประมำณจะพิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้ รฟม.  
ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม ตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินเมื่อร่ำงพระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับแล้ว 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจำรณำแล้ว เนื่องจำกพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน 

และพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน (โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน 
ช่วงหัวล ำโพง–บำงแค และช่วงบำงซื่อ–ท่ำพระ) พ.ศ. 2558 รวม 4 ฉบับ ครบระยะเวลำใช้บังคับแล้ว ซึ่งกำรรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ท ำกำรส ำรวจท่ีดินเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชนเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรขนสง่มวลชน
และท ำกำรส ำรวจที่ดินเพื่อเวนคืนเพื่อด ำเนินกิจกำรรถไฟฟ้ำยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้น จึงเห็นด้วยในหลักกำรของร่ำงพระรำช
กฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำร
ขนส่งมวลชน โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีน้ ำเงิน ช่วงหัวล ำโพง–บำงแค และช่วงบำงซื่อ–ท่ำพระ รวม 4 ฉบับ ตำมที่
กระทรวงคมนำคมเสนอ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีสิทธิเข้ำไปท ำกำรส ำรวจและเพื่อทรำบข้อเท็จจริง
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เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน และเพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรเข้ำส ำรวจเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภำพ ลักษณะ และกำรใช้ประโยชน์บน เหนือ หรือใต้พื้นดินหรือพื้นน้ ำ เพื่อกำรวำงแผนหรือ
ออกแบบกิจกำรขนส่งมวลชนในบริเวณโครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีน้ ำเงิน ช่วงหัวล ำโพง-บำงแค และช่วงบำงซื่อ–ท่ำพระ
ต่อไปได้อีก 4 ปี ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงคมนำคมให้ควำมส ำคัญและตระหนักถึงแนวทำงในกำรป้องกันปัญหำที่อำจเกิดจำก
กำรกีดขวำงกำรไหลของน้ ำตำมธรรมชำติท ำให้ระบำยน้ ำไม่ทัน และอำจเกิดอุทกภัยในอนำคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินท่ีจะเวนคืน และร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตทีด่นิ
ในบริเวณที่ที่จะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ ำเงิน ช่วงหัวล ำโพง–บำงแค และช่วงบำงซื่อ–ท่ำพระ 
รวม 4 ฉบับ ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ และให้ส่งนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ แล้วด ำเนินกำรต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนำคมรับควำมเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2563 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121063 
 
เรื่อง : ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ

ด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปรำกำร และช่วงหมอชิต-
สะพำนใหม่-คูคต รวม 4 ฉบับ 

 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน และร่ำงพระรำช
กฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง-
สมุทรปรำกำร และช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่-คูคต รวม 4 ฉบับ ได้แก่ 

1. ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร และอ ำเภอเมือง
สมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. .... (โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปรำกำร) 

2. ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินท่ีจะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบำงนำ เขตหลักสี่ เขตสำยไหม 
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร และอ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. .... (โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีเขียว ช่วงหมอชิต-
สะพำนใหม่-คูคต) 

3. ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตบำงนำ 
กรุงเทพมหำนคร อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. .... (โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง -
สมุทรปรำกำร) 

4. ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตจตุจักร 
เขตบำงบอน เขตหลักสี่ เขตสำยไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร และอ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. .... 
(โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพำนใหม่คูคต) 
ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนและก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะด าเนินการเพ่ือกิจการขนส่ง
มวลชน ในท้องที่เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตามโครงการ
รถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ และในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางเขน เขตหลักสี่ เขตสายไหม  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และอ าเภอล าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามโครงการรถไฟฟ้า สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-
สะพานใหม่-คูคต เพ่ือปรับปรุงทางเท้าบริเวณบันไดขึ้น-ลง สถานีรถไฟฟ้า ลิฟต์ ตอม่อ และทางลาดของคนพิการ

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

เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีสิทธิเข้ำไปท ำกำร
ส ำรวจและเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน 
ที่แน่นอนและเพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรเข้ำส ำรวจ 
เพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภำพ ลักษณะและกำรใช้ประโยชน์บน 
เหนือ หรือใต้ดินหรือพื้นน้ ำ เพื่อกำรวำงแผนหรือออกแบบกิจกำรขนส่ง
มวลชนในบริเวณโครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง–สมุทรปรำกำร 
และช่วงหมอชิต–สะพำนใหม่–คูคต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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บริเวณสถานีต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการและผู้ใช้ทางเท้าอื่นในการสัญจรไปมา 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค.เสนอว่ำ กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ด ำเนินกำรจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อก่อสร้ำง

โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง–สมุทรปรำกำร และช่วงหมอชิต–สะพำนใหม่–คูคต ตำมพระรำชกฤษฎีกำก ำหนด
เขตที่ดินที่จะเวนคืน และพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน ดังนี ้

1) พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร  
และอ ำเภอสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. 2553 (โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง–สมุทรปรำกำร) 

2) พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบำงเขนเขตหลักสี่  
เขตสำยไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร และอ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2557 (โครงกำรรถไฟฟ้ำ  
สำยสีเขียว ช่วงหมอชิต–สะพำนใหม่–คูคต) 

3) พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตจตุจักร 
เขตบำงเขน เขตหลักสี่ เขตสำยไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร และอ ำเภอล ำลูกกำจังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. 2557 
(โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีเขียว ช่วงหมอชิต–สะพำนใหม่–คูคต) 

ทั้งนี้  พระรำชกฤษฎีกำ ตำมข้อ 1) ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 127 ตอนที่  26 ก วันที่  
21 เมษำยน 2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 เมษำยน 2563 มีก ำหนดระยะเวลำ 4 ปี ได้สิ้นผลใช้บังคับแล้ว  
เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2557 และพระรำชกฤษฎีกำ ตำมข้อ 2) และ 3) ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 131
ตอนท่ี 84 ก วันท่ี 24 ธันวำคม 2557 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 ธันวำคม 2557 มีก ำหนดระยะเวลำ 4 ปี ได้สิ้นผล
ใช้บังคับแล้วเมื่อวันท่ี 25 ธันวำคม 2561 

2. ในครำวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 มีนำคม 2563 คณะกรรมกำร รฟม. ได้มีมติอนุมัติให้ รฟม. 
ด ำเนินกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนและพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
ด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง–สมุทรปรำกำร และช่วงหมอชิต–สะพำนใหม่–คูคต 
รวม 4 ฉบับ แบ่งเป็นต่อจำกเดิม 3 ฉบับ คือ 

1) พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร  
และอ ำเภอสมุทรปรำกำร จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. .... (โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปรำกำร) 

2) พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบำงเขนเขตหลักสี่  
เขตสำยไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร และอ ำเภอล ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. .... (โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีเขียว 
ช่วงหมอชิต–สะพำนใหม่–คูคต) 

3) พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตจตุจักร 
เขตบำงเขน เขตหลักสี่ เขตสำยไหม เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร และอ ำเภอล ำลูกกำจังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. .... 
(โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีเขียว ช่วงหมอชิต–สะพำนใหม่–คูคต) และออกใหม่ 1 ฉบับ คือ พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขต
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ที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร และอ ำเภอสมุทรปรำกำร 
จังหวัดสมุทรปรำกำร พ.ศ. .... (โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง–สมุทรปรำกำร) 

3. ส ำนักงบประมำณพิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ ส ำนักงบประมำณจะพิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้ รฟม.  
ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม ตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินเมื่อร่ำงพระรำชกฤษฎีกำใช้บังคับแล้ว 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจำรณำแล้ว เนื่องจำกกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีควำม

จ ำเป็นต้องด ำเนินกิจกำรรถไฟฟ้ำและกิจกำรขนส่งมวลชนตำมโครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปรำกำร 
และช่วงหมอชิต–สะพำนใหม่–คูคต ดังนั้น เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีสิทธิเข้ำไปท ำกำรส ำรวจ 
และเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนและเพื่อให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจ
ด ำเนินกำรเข้ำส ำรวจเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภำพ ลักษณะและกำรใช้ประโยชน์บน เหนือ หรือใต้ดินหรือพื้นน้ ำ 
เพื่อกำรวำงแผนหรือออกแบบกิจกำรขนส่งมวลชนในบริเวณโครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง–สมุทรปรำกำร  
และช่วงหมอชิต–สะพำนใหม่–คูคต จึงเห็นด้วยในหลักกำรของร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน  
และร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน โครงกำรรถไฟฟ้ำ  
สำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง–สมุทรปรำกำร และช่วงหมอชิต–สะพำนใหม่–คูคต รวม 4 ฉบับ ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ 
ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงคมนำคมให้ควำมส ำคัญ และตระหนักถึงแนวทำงในกำรป้องกันปัญหำที่อำจเกิดจำกกำรกีดขวำง 
กำรไหลของน้ ำตำมธรรมชำติท ำให้ระบำยน้ ำไม่ทัน และอำจเกิดอุทกภัยในอนำคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินท่ีจะเวนคืน และร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตทีด่นิ
ในบริเวณที่ที่จะด ำเนินกำรเพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน โครงกำรรถไฟฟ้ำ สำยสีเขียว ช่วงแบริ่ง-สมุทรปรำกำร และช่วงหมอชิต-
สะพำนใหม่-คูคต รวม 4 ฉบับ ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ และให้ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ 
แล้วด ำเนินกำรต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนำคมรับควำมเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2563 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121063 
 
เรื่อง : ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต ำบลสมอแข ต ำบลอรัญญิก และต ำบลหัวรอ  

อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต ำบลสมอแข 
ต ำบลอรัญญิก และต ำบลหัวรอ อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... ซึ่งมีสำระส ำคัญเป็นกำรก าหนดเขตท่ีดิน
ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลสมอแข ต าบลอรัญญิก และต าบลหัวรอ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือสร้าง
ทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 กับถนนธรรมบูชา 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่ำ กรมทำงหลวงชนบทได้ด ำเนินกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียดโครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวง

ชนบท สำยเช่ือมระหว่ำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 12 กับถนนธรรมบูชำ เพื่อช่วยลดปริมำณกำรจรำจรบนทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 12 ที่มีกำรจรำจรสูงในช่วงเวลำ เช้ำ – เย็น ให้ไม่ต้องผ่ำนตัวเมือง แก้ไขปัญหำจรำจรติดขัดในตัวเมือง 
เป็นกำรรองรับควำมเจริญเติมโตของตัวเมืองพิษณุโลกในอนำคต รวมทั้งเพื่อเช่ือมโยงโครงข่ำยคมนำคมในเขตตัวเมือง
และนอกเมืองให้มีควำมสมบูรณ์ 

2. กรมทำงหลวงชนบทได้ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมเหมำะสมทำงด้ำนเศรษฐกิจในกำรด ำเนินโครงกำร  
ซึ่งจำกผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่ำ 692.96 ล้ำนบำท อัตรำผลตอบแทนทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
(EIRR) มีค่ำ 21.37 % อัตรำผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่ำ 1.96 ซึ่งถือได้ว่ำโครงกำรดังกล่ำวมีควำม
เหมำะสมในกำรด ำเนินกำร 

3. ลักษณะของโครงกำรก่อสร้ำงทำงหลวงชนบท สำยเช่ือมระหว่ำงทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 12 กับถนนธรรม
บูชำ (ถนนสำย ฉ2 ตำมโครงกำรผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก) เริ่มต้นจำกแยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 12 (บริเวณ กม.
ที่ 30+80) สิ้นสุดโครงกำรถนนธรรมบูชำ (ถนนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก) เป็นถนนขนำด 4 ช่องจรำจร 
ชนิดผิวจรำจรลำดยำงแอลฟัลท์ เกำะกลำงกว้ำง 4.20 เมตร ช่องจรำจรกว้ำงช่องละ 3.50 เมตร ไหลทำงกว้ำงข้ำงละ 
3.50 เมตร ทำงเท้ำ (เฉพำะในเขตชุมชน) กว้ำงข้ำงละ 2.40 เมตร เขตทำงกว้ำงประมำณ 30.00 เมตร มีระยะทำง
ประมำณ 9.627 กิโลเมตร มีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนประมำณ 247 ไร่ 329 แปลง มีอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงที่ถูกเวนคืน

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

เพื่ อ อ ำน วยควำมสะดวกและควำมรวด เร็ วแก่ จ รำจร 
และกำรขนส่งอันเป็นกิจกำรสำธำรณูปโภค และเพื่อให้ เจ้ำหน้ำที่ 
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีสิทธิเข้ำไปท ำกำรส ำรวจเพื่อให้ทรำบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่ต้องได้มำโดยแน่ชัด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ประมำณ 68 รำยกำร ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรประมำณ 1,103.5750 ล้ำนบำท 
4. ส ำนักงบประมำณพิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ เห็นควรที่กรมทำงหลวงชนบทจะเสนอร่ำงพระรำชกฤษฎีกำฯ 

ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป และส ำนักงบประมำณจะพิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้กรมทำงหลวงชนบทตำมควำมจ ำเป็น  
และเหมำะสมตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินเมื่อร่ำงพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวมีผลใช้บังคับแล้ว 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เห็นด้วยในหลักกำรของร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดิน 

ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต ำบลสมอแข ต ำบลอรัญญิก และต ำบลหัวรอ อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  พ.ศ. .... 
ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ เนื่องจำกกรมทำงหลวงชนบทมีควำมจ ำเป็นต้องสร้ำงทำงหลวงชนบทสำยเช่ือมระหว่ำง
ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 12 กับถนนธรรมบูชำ ในท้องที่ต ำบลสมอแข ต ำบลอรัญญิก และต ำบลหัวรอ อ ำเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมรวดเร็วแก่จรำจรและกำรขนส่งอันเป็นกิจกำรสำธำรณูปโภค  
และเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีสิทธิเข้ำไปท ำกำรส ำรวจเพื่อให้ทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์  
ที่ต้องได้มำโดยแน่ชัด ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำ ก่อนกำรก่อสร้ำงทำงหลวงชนบท 
ทุกเส้นทำง ขอให้กรมทำงหลวงชนบทให้ควำมส ำคัญและตระหนักถึงแนวทำงในกำรป้องกันปัญหำที่อำจเกิดจำกกำร
ก่อสร้ำงทำงหลวงกีดขวำงกำรไหลของน้ ำตำมธรรมชำติท ำให้ระบำยน้ ำไม่ทันและอำจเกิดอุทกภัยในอนำคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักกำรรำ่งพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต ำบลสมอแข ต ำบลอรัญญิก และต ำบลหัวรอ 
อ ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ และให้ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ตรวจพิจำรณำ แล้วด ำเนินกำรต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนำคมรับควำมเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2563 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121063 
 
เรื่อง : ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต ำบลโพนทรำย และต ำบลค ำอำฮวน อ ำเภอเมืองมุกดำหำร 

จังหวัดมุกดำหำร พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต ำบลโพนทรำย 
และต ำบลค ำอำฮวน อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร พ.ศ. .... ซึ่งมีสำระส ำคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินที่จะ
เวนคืน ในท้องที่ต าบลโพนทราย และต าบลค าอาฮวน อ าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพ่ือสร้างและขยาย
ทางหลวงชนบท มห. 3019 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่ำ กรมทำงหลวงชนบทได้ด ำเนินกำรส ำรวจและออกแบบรำยละเอียดโครงกำรก่อสร้ำงและขยำย

ทำงหลวงชนบท มห.3019 เพื่อเตรียมควำมพร้อมและสนับสนุนกำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและเพื่อปรับปรุงเส้นทำง
กำรขนส่งสินค้ำจำกพื้นที่ตั้งนิคมอุตสำหกรรมในพื้นท่ีต ำบลค ำอำฮวน อ ำเภอเมืองมุกดำหำรจังหวัดมุกดำหำรกับสะพำน
มิตรภำพไทย – ลำวแห่งที่ 2 ได้สะดวก 

2. กรมทำงหลวงชนบทได้ท ำกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมเหมำะสมทำงด้ำนเศรษฐกิจในกำรด ำเนินโครงกำร ซึ่งจำก
ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่ำ 573.54 ล้ำนบำท อัตรำผลตอบแทนทำงด้ำนเศรษฐกิจ (EIRR)  
มีค่ำ 16.95 % อัตรำผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่ำ 1.47 ซึ่งถือได้ว่ำโครงกำรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม 
ในกำรด ำเนินกำร 

3. ลักษณะของโครงกำรก่อสร้ำงและขยำยทำงหลวงชนบท มห.3019 เริ่มต้นจำกแยกทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 212 (บริเวณ กม.ที่  426+600) สิ้นสุดโครงกำรที่ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 12(บริเวณ กม.ที่ 
781+000) เป็นถนนขนำด 4 ช่องจรำจร ชนิดผิวจรำจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เกำะกลำงแบบยกกว้ำง 5.10 เมตร  
ช่วงจรำจรกว้ำงช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทำงกว้ำงข้ำงละ 2.50 เมตร เขตทำงกว้ำง 40.00 – 60.00 เมตร มีระยะทำง
ประมำณ 13.519 กิโลเมตร มีพื้นที่ที่ถูกเวนคืนประมำณ 339 ไร่ (398 แปลง) มีอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงที่ถูกเวนคืน
ประมำณ 66 รำยกำร ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำรประมำณ 1,446.9660 ล้ำนบำท 

4. ส ำนักงบประมำณพิจำรณำแล้ว มีควำมเห็นว่ำ เห็นควรที่กรมทำงหลวงชนบทจะเสนอร่ำงพระรำชกฤษฎีกำฯ 

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

เพื่ อ อ ำน วยควำมสะดวกและควำมรวด เร็ วแก่ จ รำจร 
และกำรขนส่งอันเป็นกิจกำรสำธำรณูปโภค และเพื่อให้ เจ้ำหน้ำที่ 
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีสิทธิเข้ำไปท ำกำรส ำรวจเพื่อให้ทรำบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่ต้องได้มำโดยแน่ชัด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  



23 

 

ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป และส ำนักงบประมำณจะพิจำรณำจัดสรรงบประมำณให้กรมทำงหลวงชนบทตำมควำมจ ำเป็น  
และเหมำะสมตำมแผนกำรใช้จ่ำยเงินเมื่อร่ำงพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวมีผลใช้บังคับแล้ว 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำแล้ว เห็นด้วยในหลักกำรของร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดิน 

ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต ำบลโพนทรำย และต ำบลค ำอำฮวน อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร ตำมที่กระทรวง
คมนำคมเสนอ เนื่องจำกกรมทำงหลวงชนบทมีควำมจ ำเป็นต้องสร้ำงและขยำยทำงหลวงชนบท มห. 3019 ในท้องที่
ต ำบลโพนทรำย และต ำบลค ำอำฮวน อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและควำมรวดเร็ว
แก่จรำจรและกำรขนส่งอันเป็นกิจกำรสำธำรณูปโภค และเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีสิทธิเข้ำไปท ำกำร
ส ำรวจเพื่อให้ทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหำริมทรัพย์ที่ต้องได้มำโดยแน่ชัด ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีควำมเห็น
เพิ่มเติมว่ำ ก่อนกำรก่อสร้ำงทำงหลวงชนบททุกเส้นทำง ขอให้กรมทำงหลวงชนบทให้ควำมส ำคัญและตระหนักถึง
แนวทำงในกำรป้องกันปัญหำที่อำจเกิดจำกกำรก่อสร้ำงทำงหลวงกีดขวำงกำรไหลของน้ ำตำมธรรมชำติท ำให้ระบำยน้ ำ 
ไม่ทันและอำจเกิดอุทกภัยในอนำคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักกำรร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต ำบลโพนทรำย และต ำบลค ำอำฮวน 
อ ำเภอเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร พ.ศ. .... ตำมที่กระทรวงคมนำคมเสนอ และให้ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ แล้วด ำเนินกำรต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนำคมรับควำมเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
 
  



24 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 42/2563 วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
121063 
 
เรื่อง : ร่ำงกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติหลักกำรร่ำงกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขสามารถประกาศก าหนดมูลฝอยติดเชื้อเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าวได้  
รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรเพิ่มเติมส ำหรับกำรเก็บและกำรขนมูลฝอยติดเช้ือ เพื่อคุ้มครองสุขภำพอนำมัยของประชำชน 
และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจำกกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อนั้น 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สธ. เสนอว่ำ ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ได้เกิดขึ้น 

ในหลำยพื้นที่ทั่วประเทศและมีจ ำนวนผู้ป่วยติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 เป็นจ ำนวนมำก ก่อให้เกิดมูลฝอยติดเช้ือ  
เป็นจ ำนวนมำกจำกกำรรักษำพยำบำลและกำรตรวจวินิจฉัยทำงกำรแพทย์ในสถำนพยำบำลและห้องปฏิบัติกำร  
เช้ืออันตรำย รวมถึงสถำนพยำบำลช่ัวครำว และสถำนที่ซึ่งจัดไว้ส ำหรับกำรกักกันหรือแยกสังเกตอำกำร และมูลฝอย 
ติดเชื้อเหล่ำนี้จ ำเป็นต้องได้รับกำรจัดกำรอย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ หำกจัดกำรไม่ถูกต้องอำจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชนและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมูลฝอยติดเชื้อดังกล่าวในบางแหล่งก าเนิดไม่ได้น ามาก าจัดตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 เน่ืองจากความหมายของมูลฝอยติดเชื้อตามกฎกระทรวง
ไม่ครอบคลุมถึงมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดอื่น นอกจำกนี้ การก าจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีการท าลายเชื้อด้วย 
ไอน้ าหรือวิธีท าลายเชื้อด้วยความร้อนน้ัน กฎกระทรวงดังกล่าวได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบหลักเกณฑ์มาตรฐาน 
ทางชีวภาพด้วยวิธีการตรวจวิเคราะห์เช้ือบะซิลลัส สะเทียโรเธอร์โมฟิลลัส (Bacillus stearothermophilus) หรือบะซิลลัส 
ซับทิลิส (Bacillus subtilis) แต่ปัจจุบันมาตรฐานสากลได้มีการปรับเปลี่ยนชื่อเชื้อที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าว 
และในอนาคตยังอาจมีการปรับเปลี่ยนชื่อเชื้อตามสถานการณ์และองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. ดังน้ัน จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นกำรแก้ไข
ปัญหำกำรลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือที่เกิดขึ้นในหลำยพื้นที่อันเนื่องมำจำกระบบควบคุมก ำกับกำรขนมูลฝอยติดเช้ือ 
ปัญหำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลกำรก ำจัดมูลฝอยติดเช้ือจำกทุกแหล่งก ำเนิดที่ยังไม่มีประสิทธิภำพ ซึ่งท ำให้เกิดกำรลักลอบ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองสุขภำพและอนำมัยของประชำชน 
และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทิ้งมูลฝอยติดเช้ือจนน ำไปสู่กำรร้องเรียนจำกประชำชน เนื่องจำกกำรลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเช้ือดังกล่ำวอำจก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและสิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมก ากับ
การขนมูลฝอยติดเชื้อเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งก าเนิดถึงสถานที่ก าจัดทั้งหมด  
และได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องและยังเป็นการป้องกันปัญหาการลักลอบทิ้งมูลฝอยติดเชื้อในระยะยาวต่อไป รวมทั้ง
แก้ไขวิธีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. ในครำวประชุมคณะกรรมกำรสำธำรณสขุ ครั้งท่ี 123-3/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมได้มี
มติเห็นชอบร่ำงกฎกระทรวงตำมข้อ 2. แล้ว จึงได้เสนอร่ำงกฎกระทรวงดังกล่ำว มำเพื่อด ำเนินกำร 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำแล้ว เห็นควรอนุมัติหลักกำรร่ำงกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำจัดมูลฝอย 

ติดเช้ือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองสุขภำพและอนำมัยของประชำชน และป้องกันผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจำกกำรจัดกำรมูลฝอยติดเชื้อ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักกำรร่ำงกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำจัดมูลฝอยติดเช้ือ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขเสนอ 
และให้ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับควำมเห็นของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปประกอบกำรพิจำรณำด้วย แล้วด ำเนินกำรต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงสำธำรณสุขรับควำมเห็นของกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
 


