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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 30/2560 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250760 
 

เรื่อง : การขอสนับสนุนงบกลางเพื่อด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
 1. เห็นชอบโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 
 2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ 1,851.022 ล้านบาท เพื่อด าเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางพารา 
ในหน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทุกส่วนราชการใช้ยางพารา

ภายในประเทศให้มากขึ้น โดยขอให้ทุกส่วนราชการเร่งรัดด าเนินการโดยด่วน ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จึงได้ด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยได้จัดประชุมหารือ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน และวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 
ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน มีหน่วยงาน
เข้าประชุม 20 หน่วยงาน ซึ่งผลการประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
มีความจ าเป็นต้องใช้ยางพารา ปริมาณรวมเป็นน้ ายางข้น 5,068.69 ตัน และน้ ายางแห้ง 3,185.95 ตัน ในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ และเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างปรับปรุง แต่งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 ไม่เพียงพอ 
จึงจ าเป็นต้องขอสนับสนุนเงินงบกลาง เพื่อด าเนินการภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ  
ปี 2560 โดยรัฐมนตรีเจ้าสังกัดได้ให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินการใช้งบประมาณแล้ว รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้เห็นชอบกรอบวงเงินรวม 1,851.022 ล้านบาท ในการขอสนับสนุนเงินงบกลางดังกล่าว  
ซึ่งด าเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดังนี ้

1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมประมง มีปริมาณการใช้ น้ ายางข้น 429.79 ตัน 
และ ยางแห้ง 1,239.60 ตัน วงเงินรวม 164.427 ล้านบาท 

2) กระทรวงกลาโหม โดยส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ 
และกองทพัอากาศ มีปริมาณการใช้น้ ายางข้น 4,638.90 ตัน และ ยางแห้ง 1,896.35 ตัน วงเงินรวม ๑,551.595 ล้านบาท 

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

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากยิ่งข้ึน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



2 

 

3) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยกรมพลศึกษา มีปริมาณการใช้ยางแห้ง ๕๐ ตัน วงเงินรวม 1๓๕.๐0 ล้านบาท 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กษ. เสนอ โดยรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราใน
หน่วยงานภาครัฐ ปี 2560 ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. 

2. ให้ กษ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ สศช. และข้อสังเกตของ สงป. ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 

3. ให้ กษ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 30/2560 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250760 
 
เรื่อง : ขอผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่23 กรกฎาคม 2534 วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันท่ี 17 ตุลาคม 2543 

เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าชายเลน ส าหรับด าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ า คลอง D2 
ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันที่ 22 สิงหาคม 2543 
และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่เขตป่าชายเลนส าหรับด าเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ  
การระบายน้ าคลอง D2 ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ของกรมชลประทาน จ านวน 165 ไร่ 3 งาน  
67 ตารางวา (ระยะทาง 8.849 กิโลเมตร) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2534 ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด โดยให้ มท. 

รับไปด าเนินการสั่งการไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้อง  
เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลนและระงับการพิจารณาอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนของทาง
ราชการ 

2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2543 ให้คงไว้ซึ่งมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2534 และเพิ่มเติมเง่ือนไข 
ในการน ามติดังกล่าวไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในการใช้บังคับและจัดการป่าชายเลน ส าหรับในพื้นที่เขตอนุรักษ์
ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนในทุกกรณีทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ป่าชายเลนได้ฟื้นตัว
กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อันจะเป็นการเกื้อกูลการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

3. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2543 เห็นชอบผลการพิจารณาทบทวนกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การจัดการพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยในเขตอนุรักษ์ห้ามมิให้อนุญาตการใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีป่าชายเลนในทุกกรณี โดยรวมถึงพ้ืนท่ีก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อการก่อสร้างระบบบ าบัด
ต่างๆ ด้วย และมติ ครม. ใดขัดหรือแย้งกับมติ ครม. ในเรื่องนี้ให้ใช้มติ ครม. นี้แทน และในการออกมติ ครม. เกี่ยวกับป่า
ชายเลนฉบับใหม่ให้ใช้มติ ครม. ฉบับน้ีเป็นหลัก 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ าอย่าง
ยั่งยืนระยะยาว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. กษ. รายงานว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีและบริเวณโดยรอบประสบอุทกภัยน้ าฝนไหลบ่า 
จากคลองระบายน้ าเข้าท่วมที่อยู่อาศัยเขตชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจส่งผลเสียหายเป็นจ านวนมาก จังหวัดปัตตานี  
จึงได้เสนอกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) พิจารณาให้การสนับสนุน 
และผลักดันโครงการขุดคลองระบบน้ า เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ าอย่างยั่งยืนระยะยาว  
โดยได้มีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้กรมชลประทานรับผิดชอบด าเนินการส ารวจ
รวบรวมข้อมูลจัดท ารายละเอียดโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ า คลอง D2 ต าบลบางเขา อ าเภอหนองจิก 
จังหวัดปัตตานี ประมาณการค่าใช้จ่าย และพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการขุดลอกคลองระบบน้ า 
D2 (สายใหม่) และขุดคลองระบบน ้า D2 (ท้ายประตูระบายน ้า) ขณะนี กรมชลประทานได้ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
โดยโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน ้าคลอง D2 ได้ผ่านพิจารณางบประมาณรายจ่ายและรายละเอียดประกอบ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมชลประทาน กษ. แล้ว ดังน้ี 

รายการ พ้ืนที่ด าเนินการ วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท) 
การขุดลอกคลองระบายน้ า D2  
(สายใหม่) 

ช่วงคอขวดเหนือประตูระบายน้ าที่มา
ทางต้นคลอง 

16 

ขุดคลองระบายน้ า D2  
(ท้ายประตูระบายน้ า) 

ช่วงประตูระบายน้ าจนถึงปากคลอง
ระบายน้ า 

5 

รวม 165 ไร่  3  งาน 67 ตารางวา 
ระยะทาง 8.849 กิโลเมตร 

21 

แต่เนื่องจากพื้นที่ที่กรมชลประทานขอใช้ประโยชน์อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนหนองจิก จังหวัดปั ตตานี 
และพื้นที่ป่าชายเลนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2534 วันที่ 22 ส.ค. 2543 และวันที่ 17 ต.ค. 2543  
ซึ่งการด าเนินโครงการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทส. และ ครม. มีมติให้ผ่อนผัน
ยกเว้นมติ ครม. ที่เกี่ยวกับป่าชายเลนก่อน จากนั้นกรมชลประทานจึงสามารถด าเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ส านักงาน
ชลประทานที่  17 ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณค่าปลูกป่าทดแทนตามมติ ครม . เมื่อวันที่  29 ม.ค. 2556  
รวม 2,022,534.33 บาท แบ่งเป็น (1) งานปลูกป่าชายเลน (ปีท่ี 1 ด าเนินการ พ.ศ. 2560) งบประมาณ 1,060,212.83 บาท 
และ (2) งานบ ารุงรักษาป่าชายเลน (ปีท่ี 2 – 6 ด าเนินการ พ.ศ. 2561 – 2565) งบประมาณ 962,321.50 บาท 

5. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ าคลอง D2 จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันอุทกภัยเขต
เศรษฐกิจเมืองปัตตานีและโดยรอบ เนื่องจากในช่วงฤดูฝนปริมาณน ้าฝนตกในพื นท่ีลุ่มน ้าปัตตานี และน ้าในแม่น ้าปัตตานี
บางส่วนจะไหลลงสู่คลองระบายน้ า D2 เป็นจ้านวนมาก หากไม่ด้าเนินการปรับปรุงจะก่อให้เกิดความเสียหายจากอุทกภัย
เพิ่มขึ นทุกปี ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และพื้นที่การเกษตร รวมถึงสุขภาพจิตและทัศนคติของประชาชน 
ผู้เดือดร้อน ซึ่งหากหน่วยงานรัฐไม่เร่งรัดแก้ไขความล าบากของประชาชนให้ลุล่วงไปโดยเร็ว อาจท าให้ผู้ประกอบการ
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ชะลอการลงทุนย้ายที่อยู่อาศัย อีกทั้งคลองดังกล่าวจะเป็นแนวเขตป้องกันการรุกล้ าพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อท านากุ้งของ
ประชาชน โดยโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาที่สนับสนุนความมั่นคงโดยตรง และจะส่งผลให้มีการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างส่วนราชการพลเรือน และ กอ.รมน. ภาค 4 สน. แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ง่ายขึ้น 

6. ทส. แจ้งความเห็นไปยัง กษ. ว่า ไม่ขัดข้องเนื่องจากโครงการดังกล่าวมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและ 
ความมั่นคงในพื้นที่ในด้านการป้องกันบรรเทาอุทกภัย ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของ กอ.รมน. ภาค 4 สน.  
ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ พื้นที่ด าเนินการขุดลอกอยู่ในแนวล าคลองเดิม 
ซึ่งมีพันธุ์ไม้ป่าชายเลนขึ้นอยู่กระจัดกระจาย และหนาแน่นในบางส่วน แต่ส่วนใหญ่มีความโตต่ ากว่า 50 เซนติเมตร 
ดังนั้น การขุดลอกคลองจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ป่าชายเลน ช่วยเป็นแนวป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน จะท าให้  
ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์และมีความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 

6.1 การขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนตามมติ ครม. หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องด าเนินการ
ตามแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เสนอขอยกเว้นมติ ครม. ที่ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด และต้อง
ด าเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2556 ที่ให้จัดสรรงบประมาณให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทน เพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมไม่น้อยกว่า 20 เท่าของพื้นที่ป่าชายเลน
ที่ใช้ประโยชน์ และเมื่อ ครม. มีมติให้ยกเว้น จึงเสนอเรื่องต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อขออนุญาต 
ท าประโยชน์ในเขตป่าชายเลน โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องจัดเตรียมรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการยื่นขอ
อนุญาต 

6.2 โครงการฯ ไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศ ทส .  
เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ลงวันที่ 24 เม.ย. 2555 ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีน้อยที่สุด ควรด าเนินการ ดังน้ี 

6.2.1 ด าเนินการตามมาตรการและข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจสอบสภาพป่าอย่างเคร่งครัด 
6.2.2 ควรพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ท้ิงดินตะกอน ซึ่งเป็นดินเลนและอาจมีความเค็มที่ท า

ให้เกิดการปนเปื้อนกับดินที่เหมาะสมกับการเกษตรได้ และมีการจัดการตะกอนดินที่เกิดจากการขุดลอกคลองระบายน้ า
สายใหญ่ D2 (สายใหม่และท้ายประตูระบายน้ า D2) ระยะทางรวมทั งสิ น 8 กิโลเมตร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีที่ด าเนินการและพื้นท่ีอื่นตามมาภายหลัง 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. ด าเนินการตามความเห็นของ ทส. (หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0220.0/1281 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2560) รวมทั้งให้รับความเห็นของ สศช.  
ไปพิจารณาด าเนินการด้วย ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 30/2560 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250760 
 
เรื่อง : สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิตาลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ทราบสรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอิตาลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ระหว่างวันท่ี 2- 6 กรกฎาคม 2560  

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี.้ 
1. รมว.กษ. ได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีของสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 

[FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) Conference] สมัยที่ 40 ภายใต้หัวข้อเรื่อง 
“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตร และความมั่นคงอาหาร” และพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความส าเร็จ 
และองค์ความรู้กับประเทศสมาชิก FAO ในการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  
มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งได้เน้นย้ าถึงนโยบายของรัฐบาลไทยในการพัฒนาการเกษตรและสร้างความมั่นคงด้านอาหารท่ามกลางผลกระทบ
ของสภาพภูมอากาศ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามความตกลงปารีส 

2. ที่ประชุม FAO Conference ได้ (1) รับรองและเห็นชอบแผนงานระยะปานกลาง (Medium Term Plan) 
ระหว่างปี ค.ศ. 2018 – 2021 (ระยะเวลา 4 ปี) โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “โลกปราศจากความหิวโหยและทุพโภชนาการ” 
(2) เห็นชอบระดับงบประมาณ ปี ค.ศ. 2018 – 2019 จ านวน 1,005.635 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเท่ากับระดับ
งบประมาณ ปี ค.ศ. 2016 – 2017 โดยประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่มีอัตราการจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
สถานะทางเศรษฐกิจดีขึ้ น  และ  (3 )  เห็นชอบให้น า เสนอที่ประ ชุมสมั ชชา ใหญ่องค์การสหประชาชาติ  
(UN General Assembly) ในครั้งต่อไป พิจารณารับรองและประกาศให้เป็นวันและปีสากล เช่น วันที่ 5 มิถุนายน  
ของทุกปี เป็น “วันสากลในการต่อสู้กับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม” 

3. กาหารือกับผู้อ านวยการใหญ่ FAO เพื่อหารือความร่วมมือด้านการเกษตรและรายงานความก้าวหน้าในการ
แก้ไขปัญหาการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมของไทย และได้แจ้งความคืบหน้าของการเข้า
ร่วมโครงการขจัดปัญหาความอดอยากหิวโหยของประเทศไทย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ ไขปัญหาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
 



7 

 

4. การหารือทวิภาคีกับสมาชิก FAO ในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะประธาน
การประชุมระดับรัฐมนตรีของสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติใน 3 ประเด็น คือ (1) การเชิญ
รัฐมนตรีจากกลุ่มประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 
28 – 29 กันยายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (2) การสนับสนุนการจัดตั้งทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจด้านการประมง
อาเซียน ภายใต้การก ากับการด าเนินงานของคณะท างานประมงอาเซียน ซึ่งจะหารือรายละเอียดในที่ประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 และ (3) การขยายความร่วมมือด้านการเกษตร การแก้ไขปัญหาและ 
ลดอุปสรรคด้านการน าเข้า – ส่งออกสินค้าเกษตร ระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศอาเซียน 

5. ข้อคิดเห็นของ กษ.  
5.1) ในช่วงปีงบประมาณ ค.ศ. 2018 – 2019 FAO จะให้ความส าคัญการเสริมสร้างสมรรถนะ 

ทางวิชาการ 10 ด้าน เช่น การปรับตัวและบรรเทาต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การผลิตทาง
เกษตรที่ยั่งยืน ดังนั้น การขอความร่วมมือจาก FAO ของหน่วยงานต่างๆ จึงอาจพิจารณาที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศไทย 

5.2) สัดส่วนการช าระค่าบ ารุงสมาชิก ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ของปะเทศไทยเพิ่มขึ้น
ตามสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศที่เพิ่มขึ้น คือ จากร้อยละ 0.239 เป็น 0.291 ท าให้ประเทศไทยต้องจ่ายเงิน
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2560 ซึ่งจ่ายปีละประมาณ 40 ล้านบาท เป็นปีละประมาณ 48 ล้านบาท  
กษ. จึงจ าเป็นต้องขอให้ส านักงบประมาณเพิ่มวงเงินงบประมาณให้เพียงพอต่อไป 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 30/2560 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250760 
 
เรื่อง : (ร่าง) ปฏิญญาร่วม CLMVT ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย ส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี 

ด้านแรงงาน CLMVT ครั้งท่ี 2 
 
สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อ (ร่าง) ปฏิญญาร่วม CLMVT ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย ส าหรับ 
การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแรงงาน CLMVT ครั้งท่ี 2 

2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ให้การรับรองปฏิญญาร่วม  CLMVT ด้านการ
เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย ส าหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแรงงาน CLMVT ครั้งท่ี 2 

3. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไข (ร่าง) ปฏิญญาร่วม CLMVT ดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ รง . ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 30 ก.ย. 2558 รับทราบสรุปผลการประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับ

รัฐมนตรีกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน (CLMVT) ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 2 – 4 ก.ย. 2558 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งครอบคลุม
ถึงความร่วมมือในการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย ผ่านการสร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหาร
จัดการแรงงานต่างชาติ การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เพียงพอ และส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบสนับสนุนการ
เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย ตามที่ รง. เสนอ 

2. รง. รายงานว่า การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจที่รวดเร็วและต่อเนื่องของประเทศไทย ท าให้เกิดปัญหา
ขาดแคลนแรงงานท้ังในระดับไร้ฝีมือ กึ่งฝีมือ และระดับทักษะฝีมือในทุกสาขา ประเทศไทยจึงเปลี่ยนแปลงจากประเทศ  
ผู้ส่งออกแรงงานไปท างานในต่างประเทศมาเป็นประเทศผู้น าเข้าแรงงาน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะ
แรงงานจากประเทศเพื่อบ้าน ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองและท างานอย่างไม่ถูกกฎหมาย รง. เล็งเห็นถึง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : รง./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

ส่งเสริมการข้ามแดนและการจ้างงานโดยถูกกฎหมายผ่าน
ข้อตกลงทวิภาคี  และสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่ประชาชนทั่วไป 
คนหางาน คนงาน นายจ้าง หน่วยงานจัดส่งแรงงานเอกชน รวมถึง
หน่วยงานผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องในประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่าง
ปลอดภัย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ CLMV จึงได้มีการทบทวนปรับปรุง
บันทึกข้อตกลงความเข้าใจทวิภาคีระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติด้านแรงงาน ดังนั้น  
ในการด าเนินการเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจกับกลุ่มประเทศ CLMV จึงมีการประชุม
ร่วมกันในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMVT ครั้งที่ 1 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 2 – 4 
ก.ย. 2558 ณ ประเทศไทย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการประชุมดังกล่าวแล้ว (ตามข้อ 1.) 

3. ผลจากการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMVT ครั้งท่ี 1 ทุกประเทศเห็นพ้องต้องกันว่า
การโยกย้ายถิ่นฐานด้านแรงงานเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องเกิดขึ้นและเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งประเทศ  
ผู้ส่งแรงงานและประเทศผู้รับแรงงาน อย่างไรก็ตาม ต้องตระหนักถึงผลกระทบทางลบอันเนื่องมาจากการโยกย้ายถิ่นฐาน 
ที่ไม่ปกติหรือที่ผิดกฎหมาย ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย ส่งเสริมให้มี
ความร่วมมือในเรื่องการจ้างงาน การคุ้มครองแรงงาน การบริหารจัดการด้านการโยกย้ายถิ่นฐาน การมีกลไกเพื่อป้องกัน
การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมถึงความส าคัญของการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงาน และการประชุมระดับ
รัฐมนตรีด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง 

4. เพื่อให้กลุ่มประเทศ CLMVT ได้มีการหารืออย่างต่อเนื่องในระดับนโยบายด้านแรงงานในการสร้างกรอบ 
การด าเนินงานที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน จึงได้มีการประชุม CLMVT High – Level Meeting on Safe Migration ขึ้น 
ระหว่างวันที่ 28 - 29 พ.ย. 2559 ณ ประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ประเทศไทยยกร่างปฏิญญาร่วม  
(Joint Declaration) เพื่อส่งต่อให้กระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี CLMVT ครั้งที่ 2 ใช้เป็นบริบทในการก าหนดสารัตถะของการประชุม
ต่อไป 

5. สาระส าคัญของร่างปฏิญญาร่วมฯ ซึ่งกลุ่มประเทศ CLMVT ให้ความส าคัญในด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน
อย่างปลอดภัย สรุปได้ ดังนี้ 

5.1 เพิ่มพูนความร่วมมือเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัยรวมถึงระบบการจัดการการเคลื่อนย้าย
แรงงาน 

5.2 ส่งเสริมการข้ามแดนและการจ้างงานโดยถูกกฎหมายผ่านข้อตกลงทวิภาคี 
5.3 แก้ไขสาเหตุของปัญหาของการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบไม่ปกติและแรงงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครองอย่าง

เป็นระบบ 
5.4 สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไป คนหางาน คนงาน นายจ้าง หน่วยงานจัดส่งแรงงานเอกชน 

รวมถึงหน่วยงานผู้มีอ านาจที่เกี่ยวข้องในประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย 
5.5 พัฒนาหลักสูตรส าหรับการอบรมก่อนการเดินทาง เพื่อให้ความรู้และเตรียมความรู้พื้นฐาน เช่น สัญญา

จ้างแรงงาน ภาษา วัฒนธรรมและประเพณี และกฎหมายและข้อห้ามในประเทศปลายทาง เป็นต้น 
5.6 ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบและส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่าง
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ปลอดภัยจากประเทศต้นทางมายังประเทศปลายทาง 
6. การประชุมระดับรัฐมนตรี CLMVT ครั้งที่ 2 ก าหนดจะจัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 1 – 2 ส.ค. 2560  

ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีวาระการรับรองปฏิญญาร่วม CLMVT  
ในวันที่ 2 ส.ค. 2560 

7. (ร่าง) ปฏิญญาร่วมฯ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศ
ที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย จึงเข้าข่ายประเภทเรื่องที่จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (7) รวมถึงมีบริบทที่มุ่ง
จะก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างรัฐบาลภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเป็นสนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหว่างประเทศและเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
แต่ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 วรรคสองและสามของรัฐธรรมนูญฯ ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ รง. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 30/2560 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250760 
 
เรื่อง : (ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นท่ีภูทับเบิก พ.ศ. 2560 - 2565 
 
สารัตถะ : พม. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560 - 
2565 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการทบทวน ตรวจสอบ และ

ยืนยันข้อมูลด้านประชากร เขตพื้นที่ และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนในการด า เนินการตาม 
(ร่ าง)  แผนแม่บทการแก้ ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ .ศ . 2560 – 2565 รวมทั้ งข้อกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง  
ท าให้ (ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นท่ีภูทับเบิก พ.ศ. 2560 – 2565 มีความสมบูรณ์ และมีหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการด าเนินการที่ชัดเจน และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

2. สาระส าคัญของ (ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นท่ีภูทับเบิก พ.ศ. 2560 – 2565 ประกอบด้วย 
2.1 วิสัยทัศน์ “พัฒนายั่งยืน พลิกฟ้ืนอัตลักษณ์ พิทักษ์ระบบนิเวศ” 
2.2 พันธกิจ 

2.2.1 จัดระเบียบพื้นที่ ควบคุมและก าหนดขอบเขตเพื่อการใช้ประโยชน์ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
อย่างเหมาะสม และไม่ให้เกิดการขยายรุกล้ าพื้นท่ีป่า 

2.2.2 การบริหารจัดการโดยระบบประชารัฐ เพื่อให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณภาพ รักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ 

2.2.3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ บนพื้นฐานวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า 
2.3 วัตถุประสงค์ 

2.3.1 เพื่อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามวัตถุประสงค์แห่งมติคณะรัฐมนตรี 
2.3.2 เพื่อฟ้ืนฟูพื้นที่ป่าไม้ให้สมบูรณ์ 
2.3.3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวเขาราษฎรเดิม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พม./กษ. (กสก./กสส./วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการพัฒนาพื้นที่ภูทับเบิกให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและ
ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับราษฎรชาวเขาผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์พ้ืนท่ีบางส่วน สอดคล้องกับวิถีชีวิต คงความเป็นเอกลักษณ์ทาง
สภาพภูมิประเทศ วัฒนธรรมประเพณีชาวเขา ป้องกันการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณภาพในเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศ สร้างพื้นที่ภูทับ
เบิกอย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.3.4 เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
2.4 เป้าหมายของแผนแม่บท 

2.4.1 เป้าหมายการจัดการและการพัฒนาพื้นที่ผ่อนปรน เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับราษฎร  
โดยควบคุมและก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีผ่อนปรนไม่ให้เกิดการขยายตัวรุกล้ าพื้นที่ท ากิน และพื้นที่ป่าไม้ จัดระเบียบรองรับ
การท่องเที่ยวท่ีสอดคล้องกับสภาพพ้ืนท่ี 

2.4.2 เป้าหมายการจัดการและการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกับราษฎร โดยการ
จัดการพื้นที่อยู่อาศัยเดิมให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด ควบคุมการขยายตัวและการอยู่อาศัยแบบกระจาย เพิ่มพื้นที่
สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมของชุมชน 

2.4.3 เป้าหมายการจัดการและการพัฒนาพื้นที่ท ากิน เพื่อส่งเสริมอาชีพที่ยั่ งยืนกับราษฎร โดยคง
สัดส่วนท่ีดินท ากินเดิมส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์ที่หลากหลายตามฤดูกาล ลดการรุกล้ าพื้นที่และเพิ่มแนวทางการปลูกไม้
ยืนต้นหรือกาแฟระหว่างแปลงผัก เพิ่มความเป็นธรรมชาติคืนสู่ผืนป่า 

2.4.4 เป้าหมายการจัดการและการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ เพื่อคืนผืนป่าให้มากที่สุด ประกาศขอบเขตที่
ชัดเจนของป่าไม้ จ ากัดการบุกรุกและคงสภาพความเป็นป่าไม้ให้มากที่สุด ส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน 

2.4.5 เป้าหมายการจัดการและการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อสร้างพื้นที่กิจกรรมระหว่างราษฎรกับ
ภาครัฐ โดยเพิ่มพ้ืนท่ีสาธารณะสร้างกิจกรรมเช่ือมโยงชุมชนกับภาครัฐ และส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุน
ศักยภาพชาวเขา 

2.5 แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นท่ีภูทับเบิก พ.ศ. 2560 – 2565 ประกอบด้วยแผนเฉพาะด้าน 6 แผน 
ดังนี ้

2.5.1 แผนการบริหารและจัดการพื้นที่ภูทับเบิก 
2.5.2 แผนการจัดการพื้นที่ผ่อนปรน 
2.5.3 แผนการจัดการพื้นที่อยู่อาศัย 
2.5.4 แผนการจัดการพื้นที่ท ากิน 
2.5.5 แผนการจัดการพื้นที่ป่าไม้ 
2.5.6 แผนการจัดการพื้นที่ส่วนกลาง 

3. (ร่าง) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาพื้นที่ภูทับเบิก พ.ศ. 2560 – 2565 สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับ
ต่างๆ อาท ิ

3.1 นโยบายรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และ
ด้านการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

3.2 กรอบยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ 
เท่าเทียมกันทางสังคม และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มีเป้าหมายในการพัฒนา
เพื่อการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้งการส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแว ดล้อม 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ พม. เสนอ และให้ พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป ส าหรับภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 
ในปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 30/2560 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250760 
 
เรื่อง : ผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเตอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสอย่างเป็นทางการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 19 – 20 พ.ค. 2560 และพิจารณามอบหมายส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการเยือนดังกล่าวต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเตอย่างเป็นทางการของ รมว.กต. ในระหว่างวันที่ 19 – 20 

พ.ค. 2560 เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในรอบ 7 ปี และตรงกับ 
วันครบรอบ 15 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับติมอร์ – เลสเต เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2545 
ซึ่งผลการหารือมีความส าคัญในเชิงนโยบายด้านสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งได้มีการหารือข้อราชการต่างๆ  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1.1 ภาพรวมการเยือนฯ  
สาระส าคัญ ก าหนดการเยือนที่ส าคัญได้แก่ 1) การเข้าเยี่ยมคารวะนายฟรานซิสกู กูเตร์เรส ลูโอโล 

ประธานาธิบดีติมอร์ – เลสเตคนใหม่และนายรุย เอ อราอูซู นายกรัฐมนตรีติมอร์ – เลสเต 2) การหารือข้อราชการและ
การร่วมลงนามในความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – 
เลสเตว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการกับ รมว .กต.  
และความร่วมมือติมอร์ – เลสเต 3) การร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับต าแหน่งของประธานาธิบดีติมอร์ – เลสเตคนใหม่  
และงานเฉลิมฉลองการครบรอบ 15 ปี วันฟื้นฟูเอกราชของติมอร์ – เลสเต ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย 4) การเยี่ยมชม
หมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นโครงการที่ฝ่ายไทยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้  การเกษตร  
แบบผสมผสานและยั่งยืนให้แก่กลุ่มเกษตรกรน าร่องของติมอร์ – เลสเต 

1.2 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
สาระส าคัญ ฝ่ายติมอร์ – เลสเตได้ขอบคุณฝ่ายไทยที่มีส่วนช่วยวางรากฐานการสร้างประเทศติมอร์ – 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กต./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

ส่ ง เสริ มความสัมพันธ์ ระหว่ า งประชาชนสองประ เทศ  
และบทบาทของติมอร์ – เลสเตในเวทีระหว่างประเทศ และเสริมสร้าง
ความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เลสเต โดยมีส่วนร่วมในปฏิบัติการร่วมกับสหประชาชาติในหลายภารกิจและประสงค์ให้ไทยมีส่วนสนับสนุนนโยบาย  
การพัฒนาประเทศในช่วง 5 ปีข้างหน้า (ค.ศ. 2017 – 2022) เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจใน 4 สาขาหลัก  
1) การเกษตร การป่าไม้และการประมง 2) การส ารวจและขุดเจาะแหล่งน้ ามัน และก๊าซธรรมชาติทั้งบนบกและ 
ในทะเลติมอร์ 3) การท่องเที่ยว 4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ติมอร์ – เลสเตสามารถก้าวข้ามสถานะ 
จากการเป็นประเทศรายได้ต่ าสู่ประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง และลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ ามันและ  
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง รมว.กต. ได้แจ้งความพร้อมในการร่วมมือกับฝ่ายติมอร์ – เลสเต เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจใน 4 สาขา
ข้างต้น 

1.3 ความร่วมมือทางวิชาการ 
สาระส าคัญ 1) รมว.กต. ได้แจ้งความพร้อมของฝ่ายไทยในการด าเนินการตามแผนงานความร่วมมือ

เพื่อการพัฒนา 3 ปี (2559 – 2561) รวมถึงสาขาสาธารณสุข และการพัฒนาขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ 
ให้มีผลเป็นรูปธรรม รวมถึงความสนใจของฝ่ายไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านปศุสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงไก่  
เพื่อการบริโภคภายในของติมอร์ – เลสเต 2) ฝ่ายติมอร์ – เลสเตแจ้งความประสงค์ในการเรียนรู้ประสบการณ์ของไทย
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อน ามาปรับใช้ในบริบทของติมอร์ – เลสเต  
และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

1.4 ความร่วมมือด้านประมง 
สาระส าคัญ ฝ่ายติมอร์ – เลสเตเชิญชวนให้ฝ่ายไทยมาท าประมงในน่านน้ าติมอร์  – เลสเต  

โดยก าหนดการออกใบอนุญาตการท าสัมปทานในน่านน้ าติมอร์ – เลสเต จ านวน 100 ใบ 
1.5 ความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ 

สาระส าคัญ 1) ฝ่ายติมอร์ – เลสเตแจ้งว่า ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
และประเทศไทย และบทบาทของติมอร์ – เลสเตในเวทีระหว่างประเทศ ได้แก่ (1) กรอบความร่วมมือของประชาคม 
ที่พูดภาษาโปรตุเกส (2) การสมัครเป็นสมาชิกอาเซียนโดยติมอร์ – เลสเตสามารถเป็นสะพานเช่ือมระหว่างอาเซียน 
กับแอฟริกาและอาเซียนกับประเทศในแปซิฟิก โดยติมอร์  – เลสเตพยายามปรับปรุงระบบภายในเพื่อให้เอื้ออาทร 
ต่อการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียน (3) กลุ่ม g7+ ก่อตั้งเมื่อปี 2553 โดยเป็นการรวมกลุ่มประเทศ 20 ประเทศที่มี 
ความเปราะบางและเพิ่งผ่านความขัดแย้ง/สงครามกลางเมืองเพื่อพัฒนาประเทศและสร้างรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส (4) กลุ่ม Pacific Island Development Forum (PIDF) 2) รมว.กต. เสนอให้ติมอร์ – เลสเต พิจารณาสมัคร
เข้าเป็นสมาชิกกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue : ACD) โดยเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
ACD ครั้งถัดไปต่อจากอิหร่านและเข้าร่วมการประชุม Blue Economy Conference ในกรอบของการประชุมรัฐมนตรี
สมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล IORA นอกจากนี้ ได้แจ้งความพร้อมของฝ่ายไทยในการแบ่งปัน
ประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกกับฝ่ายติมอร์ – เลสเต รวมทั้งแจ้งว่า ในการประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 30 ที่กรุงมะนิลา ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการพิจารณาการสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์ – เลสเต 
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1.6 ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – 
เลสเต ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรบผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ 

สาระส าคัญ 1) รมว.กต. และ รมว.กต. และความร่วมมือติมอร์ – เลสเตได้ร่วมลงนามในความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเตว่าด้วยการยกเว้นการตรวจ 
ลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ 2) ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในการปรับถ้อยค าในร่างความ
ตกลงฯ ในส่วนที่ไม่เป็นสาระส าคัญ เช่น การปรับค าว่า “singularly” เป็น “individually” ในย่อหน้าที่ 1 ของความตกลงฯ 
การปรับค าว่า “either” เป็น “the other” ในข้อ 2 และข้อ 8 ของความตกลงฯ และการปรับค าว่า “Parties”  
เป็น “Contracting Parties” ในทุกซองของความตกลงฯ 

2. ข้อมูลเพ่ิมเติมและข้อคิดเห็นจากการเยือนฯ 
2.1 การเยือนดังกล่าวนับว่าประสบความส าเร็จในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับติมอร์ – เลสเต 

ในภาพรวม ซึ่งได้ว่างเว้นการเยือนในระดับ รมว.กต. มากว่า 7 ปี และการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา  
ซึ่งไทยได้ให้การช่วยเหลือพัฒนาขีดความสามารถของติมอร์ – เลสเต ผ่านความร่วมมือทางวิชาการ ตั้งแต่ต้นปี 2546  
ในสาขาท่ีเป็นที่ต้องการของติมอร์ – เลสเต โดยเฉพาะในสาขาการศึกษา การเกษตร และการสาธารณสุข 

2.2 การเยือนครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีในการชูนโยบายทางการทูต เพื่อการพัฒนาและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการต่อยอดโครงการดังกล่าวในระยะต่อไป  
เช่น การแบ่งปันประสบการณ์ของฝ่ายไทยกับฝ่ายติมอร์ – เลสเตด้านการแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามแนวทางโครงการ 
ตามแนวพระราชด าริ 

2.3 รัฐบาลติมอร์ – เลสเตให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออก
น้ ามันและก๊าซธรรมชาติ โดยเชิญชวนให้ฝ่ายไทยมีส่วนร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจใน 4 สาขารวมถึงสาขาอุตสาหกรรม
ประมงทั้งด้านการจับสัตว์น้ าและกระบวนการผลิตซึ่งเป็นโอกาสอันดีส าหรับฝ่ายไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านนี้ 
กับฝ่ายติมอร์ เลสเตในการแสวงหาทางเลือกใหม่ในการท าประมงนอกน่านน้ าไทยในอนาคต ซึ่ง กต . จะมีหนังสือถึง 
กรมประมง กษ. เพื่อแจ้งเรื่องนี้และจะสั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลิประสานงานกับฝ่ายติมอร์ – เลสเต 
เพื่อขอรับรายละเอียดเรื่องใบอนุญาตสัมปทานการท าประมงของติมอร์ – เลสเต เพื่อประกอบการพิจารณาของฝ่ายไทย 

3. การเยือนอย่างเป็นทางการของ รมว. กต. ดังกล่าวมีประเด็นความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่จะต้องมอบหมาย
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป ได้แก่ กต. กก. กษ. คค. ทส. พน. พณ. มท. สมช. สขช. สกท. ตช. ดังนี ้

3.1 ความร่วมมือทางวิชาการ 
ผลการหารือ/การด าเนินการ 1) การด าเนินความร่วมมือตามแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 3 ปี 

(2559 – 2561) ซึ่งครอบคลุมสาขาเกษตร สาธารณสุข ท่องเที่ยว และพัฒนาขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กต.  

2) โครงการหมู่บ้านต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ 
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การต่อยอดโครงการในระยะที่ 2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กต.  
3) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กต./ส านักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ 
3.2 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

ผลการหารือ/การด าเนินการ การส่งเสริมการค้าการลงทุนของภาคเอกชนไทยในติมอร์ – เลสเต  
ใน 4 สาขาหลัก ตามแผนการพัฒนาระยะ 5 ปี ส าหรับปี ค.ศ. 2017 – 2022 ใน 4 สาขา ได้แก่ 1) การส ารวจและ 
ขุดเจาะแหล่งน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ 2) การเกษตร การป่าไม้ การประมง 3) การท่องเที่ยว 4) การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พณ./พน./กษ./กก./ทส./คค./สกท. 

3.3 ความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศ  
ผลการหารือ/การด าเนินการ การสนับสนุนติมอร์ – เลสเตในการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนและองค์การ

การค้าโลก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กต./พณ. 
3.4 ความร่วมมือด้านกงสุล 

ผลการหารือ/การด าเนินการ  ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล 
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเตว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือ
เดินทางราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กต./สตม./มท./สมช./สขช. 

มติ ครม. : รับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศและมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการเยือนดังกล่าวต่อไป ตามที่ กต. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 30/2560 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250760 
 
เรื่อง : การโอนกรรมสิทธ์ิราชพัสดุคืนให้แก่ทายาทผู้ยกให้ ราย นางผ่อน พุ่มไสว กับพวก 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้โอนกรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุบางส่วนของแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.พบ. 7875 
(ตามหลักฐานโฉนดเลขที่ 8675) ต าบลธงชัย อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 0 – 3 – 00 ไร่ 
คืนให้แก่ผู้ยกให้หรือทายาท ตามหลักกรรมสิทธ์ิรวม 6 ราย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กค. รายงานว่า ที่ราชพัสดุตามหลักฐานโฉนดที่ดินเลขที่ 8675 เนื้อที่ประมาณ 5 – 1 – 60 ไร่  

ที่นางผ่อน พุ่มไสว กับพวก [กรรมสิทธิ์รวม 6 ราย ได้แก่ 1) นางผ่อน พุ่มไสว 2) นางผิน สีรุ้ง 3) นายพุด อยู่ยืน  
4) นายบุญ อยู่ยืน 5) นางสาวผวน อยู่ยืน หรือ นางผวน ขวัญดี และ 6) นางสาวผล อยู่ยืน ซึ่งเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา
เดียวกัน] ได้จดทะเบียนแบ่งให้ กค. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการชลประทานเป็นคลองส่งน้ าและถนนเลียบคลอง
ชลประทานบางส่วนรังวัดใหม่ได้เน้ือที่ประมาณ 5 – 1- 35 ไร่ (น้อยกว่าเดิม 25 ตารางวา) ใช้ประโยชน์เนื้อที่
ประมาณ 4 – 2 – 35 ไร่ และส่วนที่เหลือเนื้อที่ประมาณ 0 – 3- 00 ไร่ นางผ่อน กับพวก ครอบครองท าประโยชน์
ปลูกสร้างบ้านอยู่อาศัยบางส่วน ซึ่งในเบื้องต้นนางผ่อน พุ่มไสว และนางผิน สีรุ้ง ได้แจ้งความประสงค์ ขอคืนที่ราชพัสดุ
บริเวณที่ครอบครอง โดยนางผ่อนได้ยื่นค าร้องขอคืนที่ราชพัสดุเนื้อที่ประมาณ 0 – 1- 03 ไร่ และ 0 – 1 – 77 ไร่ 
ตามล าดับ (รวม 0 – 3- 00 ไร่) 

2. กรมชลประทานเห็นว่าที่ดิน 0 – 3 – 00 ไร่ดังกล่าว กรมชลประทานไม่เคยเข้าใช้ประโยชน์ในราชการและ 
ไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ต่อไป จึงส่งคืนให้กรมธนารักษ์ (รวมอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง จ านวน 6 หลัง ของนางผ่อน กับ
พวก)  

3. เนื่องจากท่ีดินแปลงดังกล่าวเป็นการยกให้โดยผู้ถือกรรมสิทธ์ิ รวม 6 ราย และข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ยกให้บาง
รายได้เสียชีวิตแล้ว กรมธนารักษ์ จึงได้ตรวจสอบทายาทของผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่เสียชีวิต และสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน 6 รายการ
และผู้ถือครองการใช้ประโยชน์ สรุปดังนี้ 

 

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

เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุบางส่วนที่กรมชลประทานไม่ได้ 
ใช้ประโยชน์ คืนให้แก่ ทายาทผู้มีกรรมสิทธ์ิรวม 6 ราย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3.1 ผู้ยกให้ทั้งหมด 6 ราย (ถือกรรมสิทธิ์รวม) ยังมี ชีวิตอยู่  3 ราย ได้แก่ 1) นางผ่อน พุ่มไสว  
2) นางผิน สีรุ้ง และ 3) นางสาวผวน อยู่ยืน (นางผวน ขวัญดี) ซึ่งท้ัง 3 ราย ได้ยื่นค าร้องขอคืนท่ีราชพัสดุแล้ว 

3.2 ผู้ยกให้ (ถือกรรมสิทธ์ิรวม) ที่เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ได้แก่  
- นายพุด อยู่ยืน มีทายาทที่ยังมีชีวิตอยู่คือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ได้แก่ นางผ่อน พุ่มไสว  

นางผิน สีรุ้ง และนางสาวผวน อยู่ยืน (นางผวน ขวัญดี) โดยบุคคลทั้ง 3 ได้ใช้สิทธิขอคืนที่ดินที่ยกให้ฐานะผู้ถือกรรมสิทธิ์
รวมแล้ว จึงเป็นการขอคืนในส่วนของนายพุด อยู่ยืน (เสียชีวิต) รวมอยู่ด้วย 

- นางสาวผล อยู่ยืน โดยทายาทคือบุตร 4 รายได้มายื่นค าร้องขอคืนท่ีราชพัสดุแล้ว 
- นายบุญ อยู่ยืน คู่สมรสเสียชีวิต มีบุตร 1 คน คือนางประไพ วิภูษะมังคละ ได้มายื่นค าร้องขอคืน 

ที่ราชพัสดุแล้ว 
3.3 ส าหรับการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างในที่ดิน 6 รายการ ปรากฏว่า มีนางผ่อน พุ่มไสว เป็นผู้ถือครอง  

3 หลัง นางผิด สีรุ้ง เป็นผู้ถือครอง 3 หลัง นางผิน สีรุ้ง เป็นผู้ถือครอง 2 หลัง และนางอารีย์รัตน์ เง่อเนิด (หลานนางผิด) 
เป็นผู้ถือครอง 1 หลัง 

4. นางผ่อน พุ่มไสว ฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพชรบุรี ในประเด็นที่กรมธนารักษ์ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 
และศาลปกครองเพชรบุรีได้มีค าพิพากษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดด าเนินการโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินตามที่กฎหมายก าหนด คืนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ค านึงถึงหลักกรรมสิทธิ์รวม ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่
วันท่ีค าพิพากษาถึงที่สุด โดยกรมธนารักษ์เห็นควรไม่อุทธรณ์ค าพิพากษา 

5. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีเห็นว่าท่ีดินดังกล่าวไม่ปรากฏว่า กรมชลประทานได้ด าเนินการใด ๆ อันท า
ให้บุคคลภายนอกสามารถเห็นหรือเข้าใจได้โดยสภาพว่าจะใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น จึงไม่มีสถานะเป็นที่ราชพัสดุ  
ประเภทสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ตามมาตรา 1304 (3) แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  ดังนั้น การโอนที่ดินคืนให้แก่ นางผ่อน กับพวก จึงไม่ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ  
ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 

6. คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอขออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณาสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ มีมติเห็นชอบ ในหลักการให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส .พบ.7875  
 ต าบลธงชัย อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ 0 – 3 – 00 ไร่ คืนให้แก่ผู้ยกให้ หรือทายาทที่ได้แจ้งความประสงค์ 
ขอคืนแล้วในนามผู้ถือกรรมสิทธ์ิรวม ตามสัดส่วนเจ้าของรวม รายละ 1 ใน 6 ส่วนเท่า ๆ กัน (เนื้อที่ประมาณ 50 ตารางวา) 

มติ ครม. : อนุมัติให้โอนกรรมสิทธ์ิที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.พบ.7875 (ตามหลักฐานโฉนดเลขที่ 8675) 
ต าบลธงชัย อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (บางส่วน) เนื้อที่ประมาณ 0 – 3 – 00 ไร่ คืนให้แก่ผู้ยกให้ หรือทายาท  
ตามหลักกรรมสิทธ์ิ รวม 6 ราย ตามที่ กค. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 30/2560 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250760 
 
เรื่อง : การโอนกรรมสิทธ์ิราชพัสดุคืนให้แก่ทายาทผู้ยกให้ ราย นายถวิล ศรีแก่นจันทร์ 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุบางส่วนของแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.นฐ. 
2193 ต าบลนราภิรมย์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เฉพาะส่วนที่กรมชลประทานไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ  
5 – 0 – 66 ไร่ คืนให้ แก่ ทายาทของนางวอน ศรีโพธ์ิช้าง ผู้ยกให้ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กค. รายงานว่า นางวอน ศรีโพธิ์ช้าง ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 5264 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต าบลนราภิรมย์ 

อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เนื้อที่ทั้งแปลง 34 – 0 – 44 ไร่ ได้จดทะเบียนแบ่งให้ที่ดินทางด้านทิศเหนือซึ่งติดกับ
คลองรับชู้ให้แก่ กค. เพื่อใช้ประโยชน์แก่การชลประทาน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2510 เนื้อที่ 13 – 2 – 80 ไร่ และ
กรมธนารักษ์ได้รับขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุไว้เป็นแปลงหมายเลขท่ี ส. นฐ. 2193 

2. ต่อมาวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 นายถวิล ศรีแก่นจันทร์ (ทายาทของ นางวอน ศรีโพธิ์ช้าง) ได้แจ้งความ
ประสงค์ขอคืนที่ดินราชพัสดุ ตามข้อ 1 บางส่วนเนื้อที่ประมาณ 5 – 0 – 66 ไร่ เนื่องจากรมชลประทานไม่เคยเข้าใช้
ประโยชน์ราชการซึ่งกรมชลประทานแจ้งว่า ส านักชลประทานที่ 11 ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวเพื่อ
ด าเนินโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระพิมล โดยมีการขุดลอกคลองสถาพร ซานคลองและที่ว่างกองดิน เนื้อที่   
8 – 2 – 14 ไร่ ส่วนท่ีเหลือประมาณ 5 – 0 – 66 ไร่ ไม่ใช้เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานต่อไปแล้ว 

3. คณะกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอขออนุมัติ  
จากคณะรัฐมนตรี กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 เห็นควรให้ กค. โอนกรรมสิทธิ์ 
คืนท่ีราชพัสดุบางส่วนของแปลงหมายเลขท่ี ส.นฐ. 2193 ต าบลนราภิรมย์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เฉพาะส่วนท่ี
กรมชลประทานไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 5 – 0 – 66 ไร่ คืนให้แก่ ทายาทของนางวอน ศรีโพธิ์ ผู้ยกให้  
โดยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติต่อไป 

 

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

เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุบางส่วนที่กรมชลประทานไม่ได้ 
ใช้ประโยชน์ คืนให้แก่ ทายาของนางวอน ศรีโพธ์ิช้าง ผู้ยกให้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : อนุมัติให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุบางส่วนของแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส .นฐ. 2193 ต าบลนราภิรมย์ 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เฉพาะส่วนท่ีกรมชลประทานไม่ได้ใช้ประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 5 -0 – 66 ไร่ คืนให้แก่ 
ทายาทของนางวอน ศรีโพธ์ิช้าง ผู้ยกให้ ราย นายถวิล ศรีแก่นจันทร์ ตามที่ กค. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 30/2560 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250760 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนน

วงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองคู – บ้านหนองบัวศาลา พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองคู – บ้านหนองบัว
ศาลา พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอน
บ้านหนองคู – บ้านหนองบัวศาลา ในท้องที่อ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา อ าเภอโนนไทย อ าเภอโนนสูง 
และอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่า ปัจจุบันทางหลวงบริเวณโดยรอบเมืองนครราชสีมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณการจราจรหนาแน่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆ ส่งผลให้ตัวเมืองนครราชสีมาเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ประกอบกับมี 
การขยายตัวของที่พักอาศัย การพัฒนาด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ท าให้
บริเวณตัวเมืองนครราชสีมาประสบปัญหาการจรหนาแน่นมากขึ้น โดยปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
2 บริเวณโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองคู  
– บ้านหนองบัวศาลา เฉลี่ยประมาณ 94,798 – 116,702 คันต่อวัน (AADT ปี 2559) และคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 
ในอนาคต 

2. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายดังกล่าว เป็นแนวทางตัดใหม่ ผ่านท้องที่ต าบลขามทะเลสอ ต าบลบึงอ้อ 
ต าบลพันดุง อ า เภอขามทะเลสอ ต าบลพลกรัง ต าบลสีมุม ต าบลพุดซา ต าบลโคกสูง ต าบลหนองไข่น้ า  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา ต าบลส าโรง ต าบลก าปัง อ าเภอโนนไทย ต าบลด่านคล้า ต าบลโตนด อ าเภอโนนสูง และต าบล
ท่าช้าง ต าบลหนองงูเหลือม ต าบลหนองบัวศาลา ต าบลหนองระเวียง ต าบลหนองยาง ต าบลพระพุทธ อ าเภอ 
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีจุดเริ่มต้นต่อจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมือง

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

เพื่อให้การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินตามโครงการดังกล่าว
เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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นครราชสีมา ตอนบ้านห้วยตะคร้อ – บ้านบึงขามทะเลสอ ที่ กม.10+050 และจุดสิ้นสุด บรรจบทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 290 สายถนนวงแหวงรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองไทร – บ้านหนองบัวศาลา ที่ กม.13+700  
รวมระยะทางประมาณ 1,806 แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ 380 ราย และต้นไม้ยืนต้นประมาน 1,140 ราย 

3. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายดังกล่าว มีกรอบวงเงินหรือกรอบประมาณการในการด าเนินการ
โครงการ ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา มีระยะทางทั้งหมดประมาณ 108 กิโลเมตร มีทั้งหมด 7 ตอน ปัจจุบัน
ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วเสร็จ 1 ตอน (ด้านทิศใต้ ตอนที่ 1 ระยะทาง 18 กิโลเมตร) และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 ตอน 
(ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร) คงเหลือที่ต้องด าเนินการก่อสร้างอีกประมาณ 65.690 กิโลเมตร ซึ่งจะทยอยขอ
งบประมาณก่อสร้างในระหว่าง ปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563 วงเงินค่าก่อสร้างประมาณ 10,230,000,000 บาท 
ปัจจุบันได้เสนอขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 เพื่อด าเนินการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา จ านวน
3,400,000,000 บาท ในการด าเนินการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินส่วนท่ีเหลือตลอดสาย เป็นเงินประมาณ 2,583,000,000 บาท 

4. เพื่อให้การก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด และเพื่อให้เจ้าหน้าที่
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง
เวนคืนที่แน่นอน จึงเห็นควรให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้าง  
ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านห้วยตะคร้อ – บ้านบึงขามทะเลสอ  
พ.ศ. .... 

5. การด าเนินการตามโครงการนี้ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว โดยประชนชนที่เข้ารวมประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็นส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายดังกล่าว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการขอตรา  

พระราชกฤษฎีกานี้เป็นไปเพื่อให้มีกฎหมายรองรับ ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท า  
การส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอนในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย เพื่อก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองคู – 
บ้านหนองบัวศาลา โดยพื้นที่ที่ขอเวนคืนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจของ กษ. แต่อย่างใด และ
เมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว หากผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจราคาหรือจ านวนเงินค่า
ทดแทนท่ีทางราชการก าหนดให้ ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ รวมถึงใช้สิทธิในการฟ้องคดีตามขั้นตอนของกฎหมายได้ต่อไป ท้ังนี้ 
กษ. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ขอให้ คค. (กรมทางหลวง) ให้ความส าคัญการพิจารณาผลกระทบด้านการระบายน้ า 
ภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกล่าวในอนาคต 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนบ้านหนองคู – บ้านหนองบัวศาลา พ.ศ. .... ตามที่ คค. 
เสนอ และให้ สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ คค. รับความเห็นของ กษ. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 30/2560 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250760 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลท่าไข่ และต าบลหน้าเมือง อ าเภอฉะเชิงเทรา 

จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลท่าไข่ และต าบลหน้าเมือง อ าเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเพื่อสร้างทาง
รถไฟทางคู่เลี่ยงเมืองที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา ตามโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก  
ช่วงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก้า – แก่งคอย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่า ได้มีโครงการก่อสร้างทางคู่ในเส้นทางรถไฟสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา –  

คลองสิบเก้า – แก่งคอย มีความจ าเป็นต้องสร้างทางรถไฟทางคู่เลี่ยงเมืองที่สถานีชุมทางฉะเชิงเทรา เป็นระยะทาง 
1.150 กิโลเมตร เช่ือมระหว่างทางรถไฟสายตะวันออก (กรุงเทพฯ – อรัญประเทศ) กับทางรถไฟสายตะวันออก  
(ชุมทางฉะเชิงเทรา – สัตหีบ) เป็นทางรถไฟสร้างใหม่ มีเขตทางกว้างประมาณ 100 เมตร 

2. ต่อมาได้มีพระราชฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต าบลท่าไข่ และต าบลหน้าเมือง  
อ าเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่นที่ 130 ตอบที่ 74 ก ลงวันที่ 30 
สิงหาคม 2556 มีก าหนดระยะเวลาใช้บังคับ 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560 และจะสิ้นสุดระยะเวลาใช้บังคับ
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 

3. ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ด าเนินการส ารวจและจัดกรรมสิทธ์ิตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
แล้วเสร็จเป็นบางส่วน โดยมีผู้ถูกเวนคืนมาตกลงท าสัญญาซื้อขายแล้วจ านวน 49 ราย และยังไม่มาตกลงท าสัญญา 
ซื้อขาย จ านวน 24 ราย แต่ยังด าเนินการจัดกรรมสิทธ์ในเขตที่ดินบริเวณที่ที่จะเวนคืนไม่แล้วเสร็จ เน่ืองจากติดขัด 
ในเรื่องงบประมาณ และคาดว่าไม่อาจด าเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จได้ทันภายในระยะเวลาใช้บังคับ 
พระราชกฤษฎีกา ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จ รวมทั้งเพื่อให้การสร้างทางรถไฟทางคู่
ดังกล่าวเป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยให้มีผลใช้

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

เพื่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จ 
รวมทั้งเพื่อให้การสร้างทางรถไฟทางคู่ดังกล่าวเป็นไปตามแผนการที่
ก าหนดไว ้

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บังคับต่อเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 2 และมีก าหนดระยะเวลาอีก 4 ปี 
4. ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มีปริมาณทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนประกอบด้วยที่ดิน ประมาณ 74 แปลง อาคาร

และสิ่งปลูกสร้าง ประมาณ 49 รายการ ต้นไม้และพืชผล ประมาณ 29 รายการ โดยมีผู้ถูกเวนคืนทรัพย์สินดังกล่าว
ประมาณ 73 ราย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืน ในท้องที่ต าบลท่าไข่ และต าบลหน้าเมือง 
อ าเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ คค. รับความเห็นของ กษ. สคก. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

  



27 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 30/2560 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250760 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. 2556) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี  
จังหวัดก าแพงเพชร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี  
จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. 2556) ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับแจ้งจากจังหวัดก าแพงเพชรว่าหลังจากมีการประกาศใช้บังคับ

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. 2556 แล้ว ปรากฏว่า สภาพการณ์
และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป ท าให้การใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร  
ไม่สอดคล้องกับแนวทาวการพัฒนาพื้นที่ จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับที่ว่างริมเขต  
ทางหลวงแผ่นดิน ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สเีหลือง) ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) 
และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (สีแดง) ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ได้ จังหวัดก าแพงเพชร จึงขอให้แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. 2556 ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าว และได้น าไปปิดประกาศเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นข้อคิดเห็น เมื่อครบ
ก าหนดปิดประกาศไม่มีผู้ยื่นข้อคิดเห็น และได้เสนอคณะกรรมการผังเมืองรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2559  
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

2. แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พ .ศ. 2556  
โดยให้ยกเลิกข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินเกี่ยวกับท่ีว่างริมเขตทางหลวงแผ่นดิน ในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 
ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม./พด./ปศ./กสก./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การออกกฎหมายกระทรวงด าเนินการได้โดยรวดเร็ว และ
เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวม 
อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



28 

 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร พ .ศ. 2556)  
ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ มท. รับความเห็นของ ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

  



29 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 30/2560 วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250760 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมในท้องที่ต าบลอ้อมน้อย  

ต าบลหนองนกไข่ ต าบลสวนหลวง ต าบลบางยาง ต าบลท่าไม้ ต าบลตลาดกระทุ่มแบน ต าบลคลองมะเดื่อ ต าบลแคราย 
ต าบลดอนไก่ดี และต าบลท่าเสา อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว 
และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน ปรากฏว่ามีค าร้อง 19 ฉบับ 13 ราย 9 เรื่อง  
โดยเป็นค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 6 เรื่อง ค าร้องด้านการคมนาคมและขนส่ง 2 เรื่อง และค าร้องด้านข้อ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1 เรื่อง คณะกรรมการผังเมืองได้ประชุมเมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2558 พิจารณาค าร้องต่างๆ 
และมีมติดังนี้ (1) ค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 6 เรื่อง ที่ประชุมมีมติให้ตามค าร้อง 1 เรื่อง ยกค าร้อง 5 เรื่อง  
(2) ค าร้องด้านคมนาคมและขนส่ง 2 เรื่อง ที่ประชุมมีมติให้ตามค าร้อง 1 เรื่อง ยกค าร้อง 1 เรื่อง และ (3) ค าร้องด้าน
ข้อก าหนด 1 เรื่อง ที่ประชุมมีมติให้ตามค าร้อง ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการตามขั้นตอนของ
พระราชบัญญัติดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ มท. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม./พด./ปศ./กสก./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและ
บริเวณที่ เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และ
สภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 

 


