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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 36/2561 วันอังคารท่ี 4 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040961 

 
เรื่อง : ขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการภายใตแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการภายใตแผนการผลิต  
และการตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61 จํานวน 3 โครงการ ไดแก (1) โครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 
(2) โครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 และ (3) โครงการสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว ฤดูนาปรัง ป 
2561 จากสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2561 เปนสิ้นสุดในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 และวันท่ี 12 ธันวาคม 2560 เห็นชอบให  กษ. ดําเนินงาน

โครงการภายใตแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร ป 2560/61 จํานวน 5 โครงการ เปาหมายพ้ืนท่ีรวม  
1.25 ลานไร ไดแก 1) โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2561  2) โครงการ ปลูกพืชปุยสด   
ฤดูนาปรัง ป 2561  3) โครงการขยายการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ป 2561  4) โครงการขยาย  
การปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561 และ 5) โครงการสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว ฤดูนาปรัง ป 2561 ระยะเวลา
ดําเนินโครงการตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2560 – มิถุนายน 2561 โดยเบิกจายจากงบประมาณ ป 2560 งบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน รวมท้ังสิ้น 2,138.15 ลานบาท 

2. เน่ืองจากโครงการดังกลาวขางตน มีจํานวน 3 โครงการ ไดแก 1) โครงการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561   
2) โครงการขยายการปลูกพืชปุยสด ฤดูนาปรัง ป 2561  และ 3) โครงการ สงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว  ฤดูนาปรัง  
ป 2561 ยังเบิกจายงบประมาณไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีโครงการกําหนดเดือนมิถุนายน 2561 คือ คาสนับสนุน
การผลิตใหเกษตรกร.และคาธรรมเนียมการโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
จึงมีความจําเปนตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอขยายระยะเวลาดําเนินงานโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2561 
เปนสิ้นสุดในวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2561 ใหสอดคลองกับการเบิกจายงบประมาณ 

มติ ครม.  : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงรัดติดตาม  
ใหการจายเงินอุดหนุนเสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน 2561 ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กข.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหเกษตรกรท่ีเหลือบางสวน ท่ียังไมไดรับเงินสนับสนุน
คาใชจายในการผลิต เชน คาไถเตรียมดิน คาไถกลบพืชปุยสด  
และคาปจจัยการผลิต สงผลกระทบใหเกษตรกรไมมีเงินทุนในการจัดหา
ปจจัยการผลิตสําหรับการเพาะปลูกรอบใหม จึงมีความจําเปนตองนําเงิน
อุดหนุนตามโครงการฯ ไปจายใหเกษตรกรโดยเร็วตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กระทรวงพาณิชย สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการดวย 

2. ในการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวของกับการวางแผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณในระยะตอไป ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณนําผลการประเมินการดําเนินโครงการท่ีผานมา  
เพ่ือประกอบการปรับปรุงโครงการและกําหนดเง่ือนไขของโครงการใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ  
ของเกษตรกร เพ่ือใหสามารถดําเนินโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเปาหมายของโครงการอยางแทจริงดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 36/2561 วันอังคารท่ี 4 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

040961 

 
เรื่อง : ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปญหาการทอดท้ิงสัตวในท่ีสาธารณะ ของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาการทอดท้ิงสัตวในท่ีสาธารณะ สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพ่ือทราบ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปญหาการทอดท้ิงสัตว  
ในท่ีสาธารณะ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาการทอดท้ิงสัตวในท่ีสาธารณะ สภานิติบัญญัติแหงชาติ  
มาเพ่ือดําเนินการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดเสนอรายงาน  

การพิจารณาศึกษา เรื่อง ปญหาการทอดท้ิงสัตวในท่ีสาธารณะ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหา  
การทอดท้ิงสัตวในท่ีสาธารณะ สภานิติบัญญัติแหงชาติ มาเพ่ือดําเนินการ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
ไดมีขอ เสนอแนะรวม 3 ประการ ไดแก 1) การโอนภารกิจงานในการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลสัตวท่ีถูก
ทอดท้ิงในท่ีสาธารณะโดยราชการสวนทองถิ่น 2) การปฏิรูปกฎหมาย และ 3) การจัดการเชิงนโยบาย 

2. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแลว  
มีคําสั่งให กษ. เปนหนวยงานหลักรับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไปพิจารณารวมกับ
กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สป.นร.) (สํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (สํานักงาน ก.ก.ถ.)) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาว และสรุปผลการพิจารณา  
หรือผลดําเนินการเก่ียวกับเรื่องดังกลาวในภาพรวม แลวสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอไป 

3. กษ. แจงวา ไดจัดประชุมหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
กรุงเทพมหานคร และองคกรภาคเอกชน สรุปความเห็นของท่ีประชุมไดวาเห็นดวยกับขอสังเกตและขอเสนอแนะ  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหมีอํานาจสามารถดําเนินการบังคับใชกฎหมายไดภายใน
ทองท่ีท่ีรับผิดชอบ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
4. สํานักงาน ก.ก.ถ. สป.นร. และกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน มท. แจงวา ขอสังเกตและขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีความสอดคลองและไดกําหนดไวใน (ราง) แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) แลว สวนการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจและหนาท่ีดูแล
และจัดสวัสดิภาพใหกับสัตวท่ีถูกทอดท้ิงและตกเปนของราชการตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535 ก็เห็นสอดคลองกับขอเสนอแนะท่ีควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเฉพาะเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดให
มีศูนยพักพิงแกสัตวท่ีตกเปนของหนวยงานราชการสวนทองถ่ินได 

5. สรุปผลการพิจารณาของหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับรายงานการพิจารณาศึกษาของ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
ในเรื่องน้ี ในภาพรวมมีความเห็นสอดคลองกันและขอเสนอแนะบางสวนไดดําเนินการแลว 

มติ ครม.  : รับทราบรายงานผลการดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหา  
การทอดท้ิงสัตวในท่ีสาธารณะ สภานิติบัญญัติแหงชาติ เรื่อง ปญหาการทอดท้ิงสัตวในท่ีสาธารณะ ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอ และใหแจงใหสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทราบตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 36/2561 วันอังคารท่ี 4 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

040961 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา บอแสน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะ

เรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าสายใหญ
ฝงขวา บอแสน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 
ตรวจพิจารณาแลว มาเพ่ือดําเนินการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2553 อนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน  

คลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา บอแสน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. ....  ตามท่ี กษ. เสนอ  
และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. สคก. ไดตรวจพิจารณารางกฎกระทรวงดังกลาวเสร็จแลว มีการแกไขเล็กนอยตามแบบการรางกฎหมาย 
3. โดยท่ีรางกฎกระทรวงในเรื่องน้ีเปนเรื่องท่ีตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จึงไดสงเรื่องคืนให กษ. เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
4. กษ. เสนอวา เน่ืองจากปจจุบันมีการใชนํ้าจากชลประทานคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา บอแสน ในเขตโครงการ

ชลประทานพังงา เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนในหรือนอกเขตชลประทานท่ีมิใชการเกษตรกรรม  
เพ่ิมมากข้ึน ทําใหแหลงเก็บนํ้าดังกลาวมีปริมาณนํ้าลดลง ซึ่งทางนํ้าดังกลาวไดกําหนดใหเปนทางนํ้าชลประทานแลว  
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2533 

5. ดังน้ัน เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหเกิดประโยชนจากการใชนํ้าจากทางนํ้า
ชลประทานอยางเต็มท่ีและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอีกท้ังทําใหทราบถึงปริมาณของนํ้าท่ีขาดหายไปจากระบบ  
การชลประทาน และเปนการรองรับการขออนุญาตใชนํ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีข้ึน  
ในอนาคต สมควรกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา บอแสน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหเกิด
ประโยชนจากการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานอยางเต็มท่ีและเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพอีกท้ังทําใหทราบถึงปริมาณของนํ้าท่ีขาดหายไปจากระบบ
การชลประทาน และเปนการรองรับการขออนุญาตใชนํ้าจากภาคอุตสาหกรรม 
การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีข้ึนในอนาคต 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คาชลประทาน เพ่ือนําเงินท่ีเรียกเก็บไดเขาบัญชีทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทานซึ่งจะนํามาใชจายเปนคาปรับปรุง
บํารุงรักษาระบบการชลประทาน อันเปนการชวยประหยัดเงินงบประมาณในสวนน้ีใหนอยลงได 

6. กําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา บอแสน จากกิโลเมตรท่ี 0.000 ถึงกิโลเมตรท่ี 
3.500 ในทองท่ีตําบลบอแสน อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาประทาน 

มติ ครม.  : เห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา บอแสน เปนทางนํ้า
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. ....  ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว  
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 36/2561 วันอังคารท่ี 4 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040961 

 

เรื่อง  : รายงานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนเพ่ือบรรเทาความยากจนของภูมิภาคเอเชีย  
และแปซิฟก (Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture : CAPSA) และขอมติ
ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟก ( The United Nations 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP) สมัยท่ี 74 เก่ียวกับการยุติ  
การดําเนินงานของ CAPSA 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนเพ่ือบรรเทาความยากจน  
ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ( Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture : CAPSA) 
และขอมติของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟก ( The United Nations 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP) สมัยท่ี 74 เก่ียวกับการยุติ  
การดําเนินงานของ CAPSA 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
รายงานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนเพ่ือบรรเทาความยากจนของภูมิภาคเอเชียและ

แปซิฟก ( Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture : CAPSA) และขอมติ  
ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติสําหรับเอเชียและแปซิฟก ( The United Nations 
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : UNESCAP) สมัยท่ี 74 เมื่อวันท่ี 11 - 16 พ.ค. 2561 
เก่ียวกับการยุติการดําเนินงานของ CAPSA สรุปไดดังน้ี 

1. ศูนยคนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาธัญพืช ถ่ัว พืชรากและหัวในเขตรอนท่ีชุมช้ืนสําหรับเอเชียและแปซิฟก ( Centre 
for Research and Development of Coarse Grains, Pulses, Roots and Tuber Crops in the Humid Tropics 
of Asia and the Pacific : CGPRT) จัดตั้งข้ึนเมื่อเดือน เม.ย. 2524 โดยไทยไดเปนสมาชิกคณะกรรมการบริหาร  
ของศูนย CGPRT ดังกลาว ตอมาในการประชุม UNESCAP ครั้งท่ี 38 เมื่อเดือน เม.ย. 2525 ไดมีมติสนับสุนน  
ให CGPRT เปนสถาบันระดับภูมิภาคและเปนองคกรยอยของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของนักวิเคราะหนโยบายและแผนและ
ผูจัดทํานโยบายในภูมิภาค ในการเรียนรูถึงแนวคิดของการสรางความ
มั่นคงอาหารและลดความยากจนได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สําหรับเอเชียแปซิฟก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific : ESCAP) โดย ครม. ไดอนุมัติ
เงินจากงบกลาง ป 2527 สําหรับบริจาคใหแกศูนย CGPRT ในวงเงินไมเกิน 25 ,000 ดอลลารสหรัฐ ตอมาเมื่อป 
2557 CGPRT ไดเปลี่ยนช่ือองคกรเปนศูนยพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนเพ่ือบรรเทาความยากจนของภูมิภาคเอเชีย  
และแปซิฟก (Centre for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture : CAPSA) มีสํานักงานใหญ
ตั้งอยูท่ีเมืองโบกอร ประเทศอินโดนีเซีย ทําหนาท่ีสนับสนุนแผนงานยอยของ UNESCAP ดานการขจัดปญหาความยากจน
และสรางเสริมความมั่นคงอาหารในภูมิภาค โดยสงเสริมการทําการเกษตรแบบยั่งยืน ท้ังน้ี CAPSA มีการบริหารงาน  
โดยคณะมนตรีประศาสนการ ( Governing Council : GC) ซึ่งปจจุบันประกอบดวยประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ 
ไดแก บังกลาเทศ กัมพูชา ฟจิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปากีสถาน ปาปวนิวกินี ฟลิปปนส ศรีลังกา และไทย โดยปจจุบันไทย
ไดบริจาคเงินอุดหนุนแก CAPSA ปละ 10,000 ดอลลารสหรัฐ โดยใชงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ [(จากเดิมท่ี ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 27 เม.ย. 2536 ) เห็นชอบในหลักการให กษ. บริจาคเงินให CAPSA 
เปนรายปๆ ละ 30,000 ดอลลารสหรัฐ ตอมาเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา กษ. จึงไดลดเงินบริจาคแกศูนย CAPSA ในชวง
ป 2544 - 2546 เหลือ 5 ,000 ดอลลารสหรัฐ (เน่ืองจากการบริจาคใหแกศูนย CAPSA เปนไปตามความสมัครใจ  
ของแตละประเทศสมาชิกในขณะท่ีบางประเทศไมไดบริจาคทุกป) และตอมาในป 2547 กษ. ไดบริจาคเงินอุดหนุน  
ใหแก CAPSA ปละ 10,000 ดอลลารสหรัฐ จนถึงปจจุบัน] 

2. CAPSA ไดสนับสนุนงานคนควาวิจัยท่ีเก่ียวของกับธัญพืช ถ่ัว พืชหัว และราก เพ่ือนําความรูและเทคนิคตางๆ 
มาใชในการพัฒนาการผลิต การใชประโยชนและการคา เปนการชวยแกปญหาดานอาหาร การจางงาน และการกระจาย
รายไดของประชากรในภูมิภาค นอกจากน้ี ยังใหความสําคัญกับความรวมมือท่ีเก่ียวกับการเกษตรยั่งยืน ความมั่นคง
อาหาร และการพัฒนาชนบทในภูมิภาค ผานการจัดประชุม การศึกษาวิจัย การเสริมสรางขีดความสามารถ และ  
การแบงปนความรูและสรางเครือขาย ซึ่งประเทศไทยไดเขารวมกิจกรรมตางๆ กับ CAPSA ไดแก 1) การไดรับคัดเลือก
เปน GC ซึ่งมีหนาท่ีในการเขารวมประชุม เพ่ือพิจารณากิจกรรม  แผนการดําเนินงาน และแผนงบประมาณของ CAPSA 
2) โครงการวิจัยและพัฒนา หนวยงานใน กษ. และสถาบันการศึกษาตางๆ ไดแก โครงการวิจัยผลกระทบของการเปดเสรี
ทางการคาในดานภาคเกษตรของไทย : มุมมองดานสินคาการพยากรณความมั่นคงอาหารภายใตสภาวะเอลนิโน  
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โอกาสของพืชอาหารสัตว  ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต การระบุปจจัยเพ่ือเพ่ิม
เสริมสรางการพัฒนาอยางยั่งยืนของภาคการเกษตรท่ีหลากหลายในประเทศในเอเชียท่ีถูกเลือกการพัฒนาวิธีการวิเคราะห
ความยั่งยืนของการใชทรัพยากรชีวมวลในพ้ืนท่ีเขตรอนในเอเชีย และการวิเคราะหผลกระทบของการรวมกลุม  
ทางเศรษฐกิจกับขอเสนอนโยบายดานการเกษตรและการบรรเทาความยากจนในชนบทของเอเชียตะวันออก 3) การเขา
รวมเปน Technical Committee (TC) ซึ่งมีหนาท่ีในการใหคําปรึกษาแก GC เก่ียวกับการจัดทําแผนการดําเนินงานและ
ประเด็นทางดานเทคนิคอ่ืนๆ 4) การเปนเจาภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กษ. โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรรวมกับ
CAPSA ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Policy Analysis Workshop on Food Security, Poverty Alleviation and 
Sustainable Agriculture เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของนักวิเคราะหนโยบายและแผนและผูจัดทํานโยบายในภูมิภาค  
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ในการเรียนรูถึงแนวคิดของการสรางความมั่นคงทางอาหารและการลดความยากจน และไดฝกฝนการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการวิเคราะหนโยบายการเกษตรและการใชประโยชนจากขอมูลเชิงสถิติทางการเกษตร รวมถึงการสราง
เครือขายดานความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค 5) การเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการของ CAPSA  
ทําใหบุคลากรของไทยไดรับประโยชนจากการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณรวมกับสมาชิก CAPSA และนํามาปรับใช
ในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการเกษตร 

1.3 CAPSA ประสบปญหาดานงบประมาณในการดําเนินงานมาโดยตลอด เน่ืองจากไดรับเงินสนับสนุน  
จากสมาชิกต่ํากวาคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง ประกอบกับองคการสหประชาชาติ ( The United Nation : UN) ไดยุติ  
การสนับสนุนงบประมาณแก CAPSA ในเดือน ธ.ค. 2560 ทําใหไมมีทรัพยากรท้ังดานงบประมาณและบุคลากรเพียง
พอท่ีจะดําเนินงานตอไปได ท้ังน้ี ในคราวการประชุม GC ครั้งท่ี 14 เมื่อเดือน ธ.ค. 2560 ไดมีมติเสนอให CAPSA  
ออกจากระบบของ UN โดยเปลี่ยนสถานะเปน “องคกรระหวางรัฐบาล ” (Intergovernment Organization) เพ่ือใหมี
ความยืดหยุนทางการเงินมากข้ึนและไมมีขอผูกพันตามระเบียบของ UN 

1.4 ในการประชุมประจําปของ UNESCAP สมัยท่ี 74 เมื่อวันท่ี 11 - 16 พ.ค. 2561 CAPSA ไดรายงาน  
ผลการประชุม GC ครั้งท่ี 14 รวมถึงปญหาดานงบประมาณในการดําเนินงาน ESCAP ไดมีขอมติท่ี 74/5 ( Resolution 
74/5) เห็นชอบการออกจากระบบ UN ของ CAPSA โดยอินโดนีเซียแสดงความพรอมในการเปนผูนําจัดตั้งองคกรใหม
และเรียกรองใหประเทศสมาชิก ESCAP สนับสนุนองคกรใหม ซึ่งในชวงระหวางการจัดตั้งองคกรใหมของอินโดนีเซีย 
ประเทศไทย โดย กษ. ในฐานะสมาชิก GC ไมจําเปนตองจายเงินอุดหนุนใหแก CAPSA อีกตอไป เน่ืองจากมติการประชุม 
UNESCAP สมัยท่ี 74 ขอมติท่ี 74/5 ( Resolution 74/5) มีผลให CAPSA สิ้นสภาพไปตั้งแตวันท่ี 30 มิ.ย. 2561  
จึงจะยุติการใหเงินอุดหนุนแก CAPSA ตั้งแตงบประมาณป พ.ศ. 2561 เปนตนไป 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 36/2561 วันอังคารท่ี 4 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040961 

 

เรื่อง : ทาทีไทยสําหรับการประชุมแผนความรวมมือระหวางกระทรวงพาณิชยแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรม
และการคาแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งท่ี 7 

 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบทาทีไทยสําหรับการประชุมแผนความรวมมือระหวาง พณ. แหงราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ครั้งท่ี 7 

2. หากในการประชุมดังกลาวมีผลใหมีการตกลงเรื่องความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาในประเด็นอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากประเด็นในทาทีตามขอ 1 อันจะเปนประโยชนตอการสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคาสองฝาย
ระหวางไทยกับ สปป.ลาว โดยไมมีการจัดทําเปนความตกลงหรือหนังสือสัญญาข้ึนมา ขอให พณ. และผูแทนไทยท่ีเขารวม
การประชุมดังกลาวสามารถดําเนินการได โดยไมตองนําเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

3. อนุมัติให รมว.พณ. หรือผูท่ีไดรับมอบหมายรับรองผลการประชุมแผนความรวมมือฯ ไทย - สปป.ลาว ครั้งท่ี 
7 รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเปนผลจากการหารือขยายความรวมมือเฉพาะดาน (หากมี) 
(การประชุมดังกลาวจะจัดข้ึนในวันท่ี 5 - 6 ก.ย. 2561 ณ นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ไทย และ สปป.ลาว มีกลไกสําคัญในการหารือดานการคาระดับทวิภาคีคือ การประชุมแผนความรวมมือ

ระหวาง พณ. แหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาแหง สปป.ลาว ( The Cooperation Plan 
Meeting between the Ministry of Commerce of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Industry 
and Commerce of Lao PDR) โดยมี รมว.อก. เปนหัวหนาคณะฝายไทย และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
และการคาของ สปป.ลาว เปนหัวหนาคณะฝาย สปป.ลาว ซึ่งการประชุมดังกลาวจัดข้ึนมาแลว 6 ครั้ง โดยลาสุดจัดข้ึน
เมื่อวันท่ี 4 - 5 ก.พ. 2558 ณ กรุงเทพมหานคร 

2. ในการประชุมแผนความรวมมือฯ ระหวางไทย กับ สปป.ลาว ครั้งท่ี 7 สปป.ลาว จะเปนเจาภาพจัดการประชุม
ในวันท่ี 5 - 6 ก.ย. 2561 ณ นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว โดย พณ. ไดจัดประชุมเตรียมการฝายไทยกับหนวยงาน

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

สงเสริมการปฏิสัมพันธทางการคาและการลงทุนระหวางไทย - 
สปป.ลาว และแนวทางจัดทําความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีท้ังสองฝายมี
ผลประโยชนรวมกันหรือเอ้ือประโยชนตอกัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ราชการและภาคเอกชนไทยท่ีเก่ียวของ เมื่อวันท่ี 25 พ.ค. 2561 เพือพิจารณาทาทีไทยสําหรับการประชุมแผนความรวมมือฯ 
ไทย - สปป.ลาว ครั้งท่ี 7 สรุปไดดังน้ี 

1) เปาหมายการคา หารือแนวทางผลักดันใหมูลคาการคาไทย - สปป.ลาว  ใหบรรลุ 11 ,000 ลานดอลลาร
สหรัฐ ภายในป 2564 ในป 2560 มูลคาการคาของไทย - สปป.ลาว ประมาณ 6,170.52 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งไทย
เปนฝายเกินดุลการคามูลคา 1,730.23 ลานดอลลารสหรัฐ) 

2) การอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน หารือถึงแนวทางการอํานวยความสะดวกทางการคา
และการลงทุนระหวางกัน เชน การอํานวยความสะดวกการนําเขาและสงออกสินคาเกษตร การอํานวยความสะดวกสินคา
ผานแดน การเปด/ยกระดับดานชายแดน การดําเนินการดานพิธีการศุลกากรตรวจแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เปนตน 

3) ความรวมมือดานสงเสริมการคา หารือถึงแนวทางการสงเสริมการคาการลงทุนไทย - สปป.ลาว โดยเฉพาะ
การคาชายแดน การแลกเปลี่ยนขอมูลดานการคาและการลงทุนระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของของท้ังสองประเทศ 

4) ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หารือแนวทางการเช่ือมโยงระหวางเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของท้ังสองประเทศ 

5) ความรวมมือดานการเช่ือมโยง หารือถึงความรวมมือในการสรางความเช่ือมโยงเสนทางและการขนสง
ระหวางสองประเทศและในภูมิภาค 

6) ความรวมมือดานการเกษตร หารือถึงแนวทางสงเสริมความรวมมือดานสินคาเกษตรระหวางไทย กับ สปป.ลาว 
เชน การดําเนินการตามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการสงเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญญา เปนตน 

7) ความรวมมือดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หารือเรื่องความรวมมือดานวิชาการ รวมถึงการจัดฝกอบรม 
การศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของ สปป.ลาว 

8) ความรวมมือภาคเอกชน หารือถึงแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนของท้ังสองฝายมีความ
รวมมืออยางใกลชิดผานการพบหารือและจัดกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ 

9) ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีอาจจะหารือเพ่ิมเติม การแกไขปญหาอุปสรรคทางการคาระหวางกัน ความรวมมือดาน
การเงินการธนาคาร ความรวมมือดานการทองเท่ียว ความรวมมือในกรอบอนุภูมิภาคและในภูมิภาค ความรวมมือดาน
ทรัพยสินทางปญญา เปนตน 

3. พณ. แจงวา สปป.ลาว เปนประเทศท่ีมีความใกลชิดกับไทยในฐานะประเทศเพ่ือนบานและประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยไทยเปนคูคาอันดับ 1 ของ สปป.ลาว ในขณะท่ี สปป.ลาวเปนอันดับคูคาอันดับท่ี 20 ของไทยในโลก และ
อันดับท่ี 7 ของไทยในกลุมอาเซียน ในระยะ 5 ปท่ีผานมา (2556 - 2560) การคาระหวางไทยกับ สปป.ลาว มีมูลคา
เฉลี่ยประมาณปละ 5 ,662.42 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.78 ตอป โดยในป 2560 
การคารวมไทย - สปป.ลาว มีมูลคา 6 ,170.52 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งไทยเปนฝายเกินดุลการคามูลคา 1 ,730.23  
ลานดอลลารสหรัฐ นอกจากน้ี สปป.ลาว มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ 7 ตอป มีนโยบายดึงดูดการ
ลงทุนจากตางชาติ และไดรับสิทธิพิเศษท่ัวไปทางดานการคาหรือใหแบบฝายเดียว ( GSP) จากประเทศตางๆ ดังน้ัน  
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ไทยจึงควรใชประโยชนจากผลการประชุมแผนความรวมมือฯ ไทย - สปป.ลาว ครั้งท่ี 7 ในการสรางและขยายโอกาส 
ในการเพ่ิมมูลคาการคาและการลงทุนระหวางกัน เพ่ือใหมูลคาการคาไทย - สปป.ลาว ขยายตัวเปนสองเทา 

ภายใน 5 ป (ตั้งแตป 2559 - 2564) หรือคิดเปนมูลคาประมาณ 11,000 ลานดอลลารสหรัฐ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของยึดหลักการ
การเจรจาท่ีไดรับผลประโยชนท่ีเทาเทียมกัน โดยใชหลักการตางตอบแทน และอาจจะหยิบยกประเด็นการลงทุน  
หรือการใหความชวยเหลือของไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชน การลงทุน หรือใหความชวยเหลือ
เก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ มาใชในการหารือเพ่ือใหไทยไดรับประโยชนจากการประชุมแผนความรวมมือฯ ในครั้งน้ี 
ตามนัยขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 

2. ใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานทีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 36/2561 วันอังคารท่ี 4 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

040961 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. .... 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
การลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยภาครัฐ กอใหเกิดนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยไมไดมากนัก   

ซึ่งสาเหตุประการหน่ึงท่ีทําใหไมสามารถนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชยไดเทาท่ีควรคือ ผูทําวิจัย อันไดแก 
หนวยงานวิจัย และนักวิจัย ขาดแรงจูงใจในการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน และขาดกฎหมายและระเบียบท่ีเอ้ือตอ  
การสรางผลงานวิจัยและการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย เพ่ือแกปญหาดังกลาว กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงไดจัดทําขอเสนอมาตรการขับเคลื่อนนวัตกรรมสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย ท่ีประกอบดวยมาตรการการปลดล็อค
ปญหาและอุปสรรคของการขับเคลื่อนนวัตกรรมสูเชิงพาณิชย ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การปลดล็อคใหผลงานวิจัย  
และนวัตกรรมถูกนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยไดคลองตัว 2) การจัดใหมีกลไกเพ่ือพิสูจนเทคโนโลยีและรูปแบบการใช
เทคโนโลยีใหมในการดําเนินธุรกิจซึ่งจะเปนการเสริมสรางในสวนของการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือสรางมูลคา  
ทางเศรษฐกิจของประเทศ อันจะสงผลใหการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศบรรลุผลตามเปาหมายไดอยาง  
มีประสิทธิภาพ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ไดพิจารณาแลว เห็นควร ใหความเห็นชอบตอ รางพระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัย  

และนวัตกรรม พ.ศ. .... ตามท่ี  วท. เสนอ เน่ืองจากรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว มีประโยชนตอการสงเสริม  
และผลักดันใหงานวิจัยสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางแทจริง และมีความครบถวนเหมาะสม 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ รางพระราชบัญญัติสงเสริมการ ใชประโยชนผลงานวิจัยและนวั ตกรรม พ.ศ. ....  
ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : วท./กษ. (สวก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกวิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดยอม (SMEs) และสงเสริมการเติบโตของวิสาหกิจเริ่มตน 
(Startup) ท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเปนฐานในการประกอบธุรกิจ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของกระทรวงพาณิชย กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยไปประกอบการพิจารณาดวย 
แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

2. รับทราบแผนในการจัดกฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ท่ีตองออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ 

3. ใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแหงชาติและสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 36/2561 วันอังคารท่ี 4 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

040961 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีอําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... และรางพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะดําเนินการเพ่ือกิจการขนสงมวลชน ในทองท่ีอําเภอเมืองนนทบุรี  
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ (โครงการรถไฟฟา สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุร)ี 

 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1) รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีอําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

2) รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะดําเนินการเพ่ือกิจการขนสงมวลชน ในทองท่ีอําเภอเมืองนนทบุรี 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

รวม 2 ฉบับ ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน และกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะ

ดําเนินการเพ่ือกิจการขนสงมวลชนตามโครงการรถไฟฟา สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุร ี

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คค. เสนอวา รางพระราชกฤษฎีกาตามขอ 1) การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ไดพิจารณา

แลวเห็นสมควรกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีอําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือดําเนินกิจการรถไฟฟาในสวนท่ีเก่ียวกับการจัดสราง
โครงการขนสงดวยระบบรถไฟฟาสถานท่ีจอดรถสําหรับผูโดยสาร และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการรถไฟฟา  
ตามโครงการไฟฟา สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี ไดอยางตอเน่ือง เน่ืองจาก พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน  
ในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีอําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขต 

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

เพ่ือใหการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง
และเสร็จสมบูรณตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เขตบึงกุม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีผลใชบังคับ 4 ป ต้ังแตวันท่ี 25 ธันวาคม 
2557 จะสิ้นสุดการใชบังคับในวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 

2. รางพระราชกฤษฎีกาตามขอ 2) รฟม. ไดพิจารณาแลวเห็นสมควรกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะดําเนินการ
เพ่ือกิจการขนสงมวลชน ในทองท่ีอําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน  
เขตบึงกุม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจดําเนินการจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  
เพ่ือดําเนินกิจการขนสงมวลชนตามโครงการรถไฟฟา สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี ไดอยางตอเน่ือง เน่ืองจากพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะดําเนินการเพ่ือกิจการขนสงมวลชน ในทองท่ีอําเภอเมืองนนทบุรี  
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตบึงกุม เขตคันนายาว เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลใชบังคับ 4 ป ตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2557 จะสิ้นสุดการใชบังคับในวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 

3. ท่ีผานมา รฟม. ไดดําเนินการสํารวจอสังหาริมทรัพยและจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือกอสรางโครงการรถไฟฟา  
สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 และมีการแกไขแบบแนวเขตลาสุดเมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2561 
มีท่ีดินอยูในแนวเขตเวนคืน จํานวน 534 แปลง สิ่งปลูกสราง จํานวน 613 หลัง โดยมีผูถูกเวนคืนมาตกลงทําสัญญาแลว 
จํานวน 203 แปลง และสิ่งปลูกสราง จํานวน 278 หลัง และ รฟม. ไดวางเงินคาทดแทนแลว จํานวน 18 แปลง  
และสิ่งปลูกสราง จํานวน 22 หลัง คงเหลือผูถูกเวนคืนท่ียังไมมาตกลงทําสัญญา จํานวน 313 แปลง และสิ่งปลูกสราง 
313 หลัง และมีบางพ้ืนท่ีอยูระหวางการพิจารณาแกไขปญหาการรองเรียนท่ียังไมไดขอยุติในเรื่องแนวเขตทางหลาย
บริเวณ ซึ่ง รฟม. ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จสมบูรณไดทันภายในกําหนดระยะเวลาตามพระราชกฤษฎีกา รวม 2 ฉบับ
ดังกลาว 

4. ดังน้ัน เพ่ือใหการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง และเสร็จสมบูรณ รฟม. มีความ
จําเปนตองใชอสังหาริมทรัพยเพ่ือประโยชนในการดําเนินกิจการขนสงมวลขน โดยจําเปนตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย  
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 และจําเปนตองใชอสังหาริมทรัพย  
ตามพระราชบัญญัติวาดวยการจัดหาอสังหาริมทรัพยเพ่ือกิจการขนสงมวลชน พ.ศ. 2540 สมควรตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน และกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะดําเนินการเพ่ือกิจการขนสงมวลชน  
ในทองท่ีดังกลาว โดยใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 เปนตนไป ซ่ึงเปนระยะเวลาตอเน่ืองจากพระราชกฤษฎีกา  
ท้ังสองฉบับดังกลาว เพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทําการสํารวจและเพ่ือทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน รวมถึงเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพ ลักษณะ  
และการใชประโยชนบน เหนือ หรือใตพ้ืนดินหรือพ้ืนนํ้า เพ่ือวางแผนหรือออกแบบกิจการขนสงมวลชนเพ่ือดําเนิน
โครงการรถไฟฟา สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุร ี

5. คค. ไดดําเนินการตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยจัดทํา
ขอมูลเก่ียวกับโครงการขนสงดวยระบบรถไฟฟา สถานท่ีจอดรถสําหรับผูโดยสาร และกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการ
รถไฟฟาตามโครงการรถไฟฟา สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี ตามแบบฟอรมท่ีกระทรวงการคลังกําหนดเพ่ือใหเปนไป
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ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2561 ประกอบดวย รายละเอียดโครงการ แผนบริหารจัดการโครงการ  
เพ่ือจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินและสงมอบพ้ืนท่ีใหทันตามแผนงานกอสรางโครงการฯ ประมาณการรายจายตามกรอบวงเงิน  
คาจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี แหลงเงินท่ีใชตลอดระยะเวลาดําเนินการ และประโยชนท่ีจะไดรับ
โดยเปดบริการรถไฟฟาไดทันตามแผนงาน 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแลวเห็นวา พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน และพระราชกฤษฎีกา  

กําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะดําเนินการเพ่ือกิจการขนสงมวลชน พ.ศ. 2557 รวม 2 ฉบับ จะสิ้นผลใชบังคับในวันท่ี 
24 ธันวาคม 2561 ซึ่งการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยไมสามารถดําเนินการสํารวจอสังหาริมทรัพย  
และจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดินเพ่ือกอสรางโครงการรถไฟฟา สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี ใหแลวเสร็จทันภายในระยะเวลา  
ใชบังคับของพระราชกฤษฎีกาท้ัง 2 ฉบับ ดังน้ัน เพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทํา
การสํารวจเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน และสามารถดําเนินการสํารวจ  
เพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพ ลักษณะ และการเขาใชประโยชนบน เหนือ หรือใตพ้ืนดิน หรือพ้ืนนํ้า  
เพ่ือการวางแผนหรือออกแบบกิจการขนสงมวลชน ในบริเวณโครงการรถไฟฟา สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี  
เปนไปอยางตอเน่ืองอีก 4 ป นับตั้งแตวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 จึงเห็นดวยกับหลักการรางพระราชกฤษฎีกา  
ท้ัง 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ประกอบกับพ้ืนท่ีตามรางพระราชกฤษฎีกาท้ัง 2 ฉบับ ไมมีผลกระทบ  
ตอการดําเนินงานตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณแตอยางใด ท้ังน้ี ขอใหกระทรวงคมนาคมใหความสําคัญ
กับการพิจารณาผลกระทบดานการระบายนํ้าภายหลังจากการกอสรางดวย เพ่ือมิใหเกิดปญหาเรื่องการระบายนํ้าในพ้ืนท่ี
บริเวณดังกลาวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนและรางพระราชกฤษฎีกากําหนด  
เขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะดําเนินการเพ่ือกิจกรรมขนสงมวลชน โครงการสรางรถไฟฟา สายสีชมพู ชวงแคราย – มีนบุรี 
รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน  
แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 36/2561 วันอังคารท่ี 4 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

040961 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบรรพตพิสัย  
จังหวัดนครสวรรค พ.ศ. .... ท่ีคณะกรรมการผังเมืองไดใหความเห็นชอบแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
มท. เสนอวา กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการวางและจัดทําผังเมืองรวมชุมชนบรรพตพิสัย  

จังหวัดนครสวรรค ในทองท่ีตําบลตาสัง ตําบลเจริญผล ตําบลตาหงาย และตําบลทาง้ิว อําเภอบรรพตพิสัย  
จังหวัดนครสวรรค ตามข้ันตอนท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กําหนดไวเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งคณะกรรมการ
ผังเมืองไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2559 และไดจัดใหมีกาประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
ในทองท่ีดังกลาว และติดประกาศใหผูมีสวนไดเสียไดตรวจดูและยื่นคํารองเปนเวลา 90 วัน เมื่อครบกําหนดปดประกาศ
ปรากฏวามีผูยื่นคํารองจํานวน 1 ฉบับ 1 ราย 1 เรื่อง โดย เปนคํารองดานการใชประโยชนท่ีดินและคณะกรรมการผังเมือง  
มีมติเมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2560 ใหยกคํารอง จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมชุมชนบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพลังงาน 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.สป.กษ./พด./ปศ./กสก./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหมาตรการทางผังเมืองมีผลใชบังคับในทองท่ีตามเขต  
ผังเมืองรวมอันจะเปนประโยชนตอสาธารณะโดยรวมตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 36/2561 วันอังคารท่ี 4 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

040961 

 
เรื่อง : รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (สทนช.) เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ รางระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี  วาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. 2550 โดยปรับปรุงโครงสราง หนาท่ี และอํานาจของ

คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (กนช.) และคณะกรรมการลุมนํ้า และกําหนดให สทนช. ทําหนาท่ีสํานักงาน

เลขานุการของคณะกรรมการลุมนํ้า 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สทนช. เสนอวา คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (กนช.) ในการประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันจันทรท่ี 21 

พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ไดมีมติ ดังน้ี 
1.1 เห็นชอบให สทนช. ทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการลุมนํ้า 
1.2 เห็นชอบในหลักการใหปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 

พ.ศ. 2550 
1.3 มอบหมาย สทนช. รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและหนวยงานท่ีเก่ียวของยกรางระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. .... เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรนํ้าเปนไป  
อยางมีเอกภาพและบูรณาการสอดคลองสัมพันธกันท้ังในระดับประเทศและระดับลุมนํ้า โดยปรับปรุงโครงสราง หนาท่ี 
และอํานาจของ กนช. และคณะกรรมการลุมนํ้า เพ่ือทําหนาท่ีผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าของประเทศ จัดทําแผนบริหารจัดการนํ้า และแผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรฯ ดังกลาว ใหบรรลุ
วัตถุประสงค เกิดผลสัมฤทธ์ิตามท่ีตั้งไว และปรับปรุงโครงสรางของฝายเลขานุการคณะกรรมการลุมนํ้า โดยให สทนช. 
ทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการลุมนํ้า 

2. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2561 รับทราบผลการประชุม กนช. ครั้งท่ี 2/2561 วันจันทรท่ี  

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

เพ่ือทําหนาท่ีผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตรการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ จัดทําแผนบริหารจัดการนํ้า และ
แผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรฯ และการบริหารทรัพยากรนํ้าเปนไป
อยางมีเอกภาพและบูรณาการสอดคลองสัมพันธกันท้ังในระดับประเทศ
และระดับลุมนํ้า 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ตามท่ี กนช. เสนอ และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
ท้ังน้ี ในกรณีเรื่องใดท่ีเปนอํานาจของคณะรัฐมนตรีในการใหความเห็นชอบหรืออนุมัติ ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการ  
ตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของตอไป 

มติ ครม.  : เห็นชอบในหลักการ รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการบริหารทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. ....   
ตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหพิจารณาเพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติใหครอบคลุม
ถึงการปองกันสาธารณภัย และใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 
 


