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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 49/2561 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

041261 
 

เรื่อง : ขออนุมัติดําเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะท่ี 1) 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. อนุมัติให กษ. โดยกรมชลประทาน ดําเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะท่ี 1) 

มีกําหนดแผนงานโครงการ 6 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2567) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการรวมท้ังสิ้น 
3,440 ลานบาท 

2. มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามแผนอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ี กษ .  
(กรมชลประทาน) เสนออยางเครงครัด 

3. มอบหมายใหสํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหเปนไปตามแผนงานโครงการตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
๑. สภาพภูมิประเทศอําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมนํ้าชีตอนบน ซึ่งมีลักษณะเปนท่ีราบเชิงเขา 

ในชวงฤดูฝนจะเกิดนํ้าหลากจากภูเขาไหลลงสูพ้ืนท่ีราบอยางรวดเร็วตามสภาพภูมิประเทศท่ีมีความลาดชันสูง  
และไมมีแหลงเก็บกักนํ้าขนาดใหญในพ้ืนท่ี ทําใหพ้ืนท่ีดังกลาวเกิดอุทกภัยเปนบริเวณกวางเปนประจํา โดยเฉพาะ 
ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิท่ีมีลักษณะเปนแองจะถูกนํ้าทวมขังพ้ืนท่ี ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ไร หรือรอยละ ๙๐ ของพ้ืนท่ี
อําเภอเมืองชัยภูมิ โดยเมื่อถึงชวงฤดูแลงจะเกิดภาวะขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค 

2. เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๓ ไดเกิดเหตุการณนํ้าทวมใหญในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ ซึ่งนํ้าจากลุมนํ้าลําปะทาว 
และหวยยางบา ไดลนตลิ่งเขาทวมพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยมีระดับนํ้าทวมสูงสุดบริเวณวงเวียนอนุสาวรีย
เจาพอพระยาแล ประมาณ ๑๒๐ เซนติเมตร จังหวัดชัยภูมิจึงไดมีหนังสือขอรับการสนับสนุนจากกรมชลประทาน 
ในการดําเนินการศึกษาความเหมาะสม การพัฒนาแหลงนํ้าและบริหารจัดการนํ้าลําปะทาวและหวยยางบา เพ่ือใช
เปนแนวทางแกไขปญหาอยางยั่งยืน ซึ่งผลการศึกษาพบวา ปริมาณนํ้าหลากท่ีรอบการเกิดซ้ํา ๒๕ ป ท่ีไหลผานเขาตัว
เมืองจังหวัดชัยภูมิอยูท่ี ๓๒๕ ลูกบาศกเมตร/วินาที (ปริมาณนํ้าจากอางเก็บนํ้าลําปะทาว ๒๖๘ ลูกบาศกเมตร/วินาที 
และอางเก็บนํ้าชอระกา ๕๗ ลูกบาศกเมตร/วินาที) แตในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองชัยภูมิ มีศักยภาพการระบายนํ้าเพียง  
๑๔๕ ลูกบาศกเมตร/วินาที ทําใหไมเพียงพอตอการระบายนํ้าในพ้ืนท่ี จึงไดสรุปหาแนวทางเพ่ือแกไขปญหาในพ้ืนท่ี

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
ไดอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ดังกลาว แบงเปน ๔ ระยะ ดังน้ี 
(๑) กอสรางระบบผันนํ้าลําปะทาวฝงตะวันออก เพ่ือตัดมวลนํ้าหลาก เลี่ยงเมืองดานฝงตะวันออก  

จํานวน ๒๐๐ ลูกบาศกเมตร/วินาที คงเหลือปริมาณนํ้าไหลผานตัวเมือง จํานวน ๑๒๕ ลูกบาศกเมตร/วินาที 
(๒) พัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าในพ้ืนท่ี เพ่ือชะลอมวลนํ้าหลากใหอยูในปริมาณท่ีบริหารจัดการไดดียิ่งข้ึน 
(๓) กอสรางระบบผันนํ้าหวยยางบา - ลําชีลอง เพ่ือตัดมวลนํ้าหลากเลี่ยงเมืองดานฝงตะวันตก 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าหลาก เพ่ือรองรับการระบายนํ้าลงสูแมนํ้าชี 

3. กรมชลประทานมีแผนดําเนินการในระยะท่ี 1 กอน ไดแก กอสรางระบบผันนํ้าลําปะทาวฝงตะวันออก  
ซึ่งไดศึกษาวางโครงการและสํารวจ-ออกแบบแลวเสร็จ และจะเริ่มดําเนินการกอสรางในป 2562 

4. กรมชลประทานไดเคยเสนอเรื่องขออนุมัติดําเนินโครงการน้ี เพ่ือใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณา
เสนอคณะรัฐมนตรีแลว เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 แตเน่ืองจากเปนโครงการท่ีกอใหเกิดภาระตองบประมาณ
หรือภาระทางการคลังในอนาคต จึงจําเปนตองดําเนินการตามมาตรา 27 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 กอน จึงขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการจัดเตรียมขอมูลตามแบบฟอรมท่ีตองเสนอ
มาตรา 27 ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งปจจุบันกรมชลประทานไดดําเนินการ
เรียบรอยแลว จึงขอเสนอเรื่องดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

5. ตอมาในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2561 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการใหกรมชลประทานดําเนินโครงการดังกลาวและใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติ
โครงการตอไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการการดําเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะท่ี 1) ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงรัดการดําเนินโครงการฯ ใหแลวเสร็จโดยเร็วภายในกรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนดไว โดยใหบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีมีการดําเนินโครงการในลักษณะเดียวกัน 
ในพ้ืนท่ีใกลเคียง เพ่ือใหการชวยเหลือประชาชนและการบริหารจัดการนํ้าเปนไปอยางสอดคลองและเช่ือมโยงกัน 
ท้ังน้ี ใหดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ
อยางเครงครัด รวมท้ังใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานทรัพยากรนํ้า
แหงชาติในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. สําหรับคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการประชาสัมพันธสรางการรับรู

และความเขาใจใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินการกอสรางของโครงการและพ้ืนท่ีบริเวณ
โดยรอบเก่ียวกับประโยชนของการดําเนินโครงการฯ เพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตอง ตรงกันดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 49/2561 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

041261 

 
เรื่อง : ขออนุมัติดําเนินงานโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติใหดําเนินงานโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน 
2. อนุมัติวงเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน 

จํานวน 3,458,206,250 บาท แบงเปน 
2.1 คาใชจายใหเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน วงเงิน 3,375,000,000 บาท ใชเงินทุนธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตรสํารองจายไปกอน 
2.2 คาใชจายในการดําเนินงานและคาธรรมเนียมโอนเงินของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร วงเงิน 1,500,000 บาท และชดเชยตนทุนเงินในอัตรา FDR+1 (ปจจุบัน FDR+1 = 2.175)  
วงเงิน 73,406,250 บาท 
ท้ังน้ี ใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ตามความจําเปนและเหมาะสมตามข้ันตอนตอไป เพ่ือชดเชยตามผลการจายเงินท่ีเกิดข้ึนจริง 

2.3 คาบริหารจัดการโครงการ กระทรวงเกษตรและสหกรณขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวงเงิน 8,300,000 บาท 

3. มอบหมายคณะกรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดและระดับอําเภอ และคณะทํางานตรวจสอบสิทธ์ิ
ระดับตําบล ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ผลผลิตปาลมนํ้ามันมีแนวโนมออกสูตลาดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ืองในป 2561 ประกอบกับการสงออกอยูในภาวะ

ชะลอตัว สงผลทําใหมีสต็อกนํ้ามันปาลมดิบคงเหลือเกินระดับสต็อกปกติ ราคานํ้ามันปาลมดิบในตลาดโลกมีแนวโนม
ลดลง สงผลใหราคาผลปาลมสดท่ีเกษตรกรขายไดในป 2561 ลดลงอยางตอเน่ือง โดยในเดือนพฤศจิกายน 2561  
ราคาผลปาลมสดเคลื่อนไหวอยูระหวางกิโลกรัมละ 2.40 - 2.80 บาทและมีแนวโนมลดลงอีกในเดือนธันวาคมตนทุน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนอยางเรงดวนในเรื่องคาครองชีพของ
เกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน และใหมีความสามารถในการจัดการสวน
ปาลมนํ้ามันของเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การผลิตป 2561 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.01 บาท สงผลกระทบตอคาครองชีพและความสามารถในการจัดการสวนปาลม
นํ้ามันของเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามัน สงผลกระทบตอคาครองชีพและความสามารถในการจัดการสวนปาลมนํ้ามัน 
ของเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามันซึ่งกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพการผลิตปาลมนํ้ามัน โดยเฉพาะปาลมนํ้ามัน 
ท่ีใหผลผลิตแลว (อายุมากกวา 3 ป) 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 49/2561 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

041261 

 
เรื่อง : โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 - 2562 และหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีการจายเงิน 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1) ใหความเห็นชอบโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562 ตามขอ 1. 
2) อนุมัติกรอบวงเงินโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562  

กรอบวงเงิน 17,512,734,883 บาท โดยใหใชเงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจายไปกอนจํานวน 17,007,204,860 บาท 
และให ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 ตามความจําเปนและเหมาะสม 
ตามข้ันตอนตอไป เพ่ือชดเชยตามผลการจายเงินท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงคาใชจายในการดําเนินงาน คาธรรมเนียมโอนเงิน 
และชดเชยตนทุนเงินในอัตรา FDR+1 (ปจจุบัน FDR+1 = 2.175) จํานวน 379,030,023 บาท หรือตามความเห็น
ของกระทรวงการคลัง สวนคาบริหารจัดการโครงการ จํานวน 126,500,000 บาท ใหใชจายจากกองทุนพัฒนา
ยางพารา ตามนัยมาตรา 49(3) แหงพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 

3) อนุมัติหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีการจายเงิน โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง 
พ.ศ. 2561 - 2562 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. เน่ืองจากสถานการณราคายางไดปรับตัวลดลงอยางตอเน่ืองตั้งแตประมาณป 2558 เปนตนมาและ

สถานการณราคายางยังคงมีแนวโนมท่ีจะลดลงอีกจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว ดังน้ันเพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
ของเกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยาง จึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง 
ท่ีข้ึนทะเบียนกับ การยางแหงประเทศไทย ท่ีมีสวนยางเปดกรีด จํานวน 999,065 ราย และคนกรีดยาง 304,266 ราย 
โดยกําหนดอัตราการชวยเหลือโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง ดังน้ี 

2. โดยใหความชวยเหลือตามพ้ืนท่ีสวนยางเปดกรีดจริงไรละ 1,800 บาท ไมเกินรายละ 15 ไรกรณีมีคนกรีดยาง
แบงเปนเจาของสวนยาง 1,100 บาทตอไร และคนกรีดยาง ๗๐๐ บาทตอไร  วงเ งินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 
17,512,734,883 บาท โดยจําแนกเปน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสวนยางอยางเรงดวน 
โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนธันวาคม 2561 – เดือนกันยายน 2562 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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- คาใชจายในการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง จํานวน 17,007,204,860 บาท  
ใชเงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจายไปกอน และให ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 
ตามความจําเปนและเหมาะสมตามข้ันตอนตอไป เพ่ือชดเชยตามผลการจายเงินท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงคาใชจายในการดําเนินงาน 
คาธรรมเนียมโอนเงิน และชดเชยตนทุนเงินในอัตรา FDR+1 (ปจจุบัน FDR+1 = 2.175) หรือตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง ตอไป 

- งบบริหารโครงการ จํานวน 126,500,000 บาท ใชจายจากกองทุนพัฒนายางพารามาตรา 49 (3)  
ตามพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 (ท้ังน้ีขอถ่ัวเฉลี่ยจายทุกรายการ) 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการในสวน 
ท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 49/2561 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

041261 

 
เรื่อง : โครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร 
2. เห็นชอบใหใชสินเช่ือจากสภาพคลองของ ธ.ก.ส. ในวงเงิน 5,000 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอย 4 ตอ ป 

ระยะเวลาโครงการตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ 2563 ระยะเวลาจายเงินกู เริ่มตั้งแตวันท่ี  
1 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 กําหนดชําระคืนไมเกิน 12 เดือน นับจากวันกู โดยใหสถาบันเกษตรกร
รับภาระดอกเบ้ียรอยละ 0.01 ตอป รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให ธ.ก.ส. อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.99 ตอป รวมเปนเงิน
ท้ังสิ้นไมเกิน 199.50 ลานบาท โดยให ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามภาระท่ีเกิดข้ึนจริง 

3. เห็นชอบใหรัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจายขาดใหกับสถาบันเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฯ เพ่ือเปน
คาบริหารจัดการในการรวบรวมยางพาราในอัตรารอยละ 2 บาทตอกิโลกรัม ผานกรมสงเสริมสหกรณ รวมเปนเงินท้ังสิ้น
ไมเกิน 200 ลานบาท ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณจะเปดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. และให ธ.ก.ส. ทําหนาท่ีโอนเงินใหสถาบัน
เกษตรกรตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายในการสงเสริมการรวมกลุมและเสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบัน

เกษตรกรโดยการพัฒนาองคความรูการบริหารจัดการสนับสนุนอุปกรณการตลาดปจจัยพ้ืนฐานท่ีจําเปน รวมท้ังแหลง
เงินทุน เพ่ือสงเสริมใหสหกรณเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาสมาชิกและชุมชน แตในปจจุบัน ราคายางพาราในชวง 5 ป 
ท่ีผานมาปรับตัวลดลงในป 2557 และต่ําสุดในป 2558 เ น่ืองจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป 
และสหรัฐอเมริกาท่ีซบเซา และเริ่มปรับตัวดีข้ึนในป 2559 และ 2560 แตเน่ืองจากปจจัยจากความไมแนนอน 
ของภาวะเศรษฐกิจโลกรวมท้ังปญหาสงครามการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและจีนทําใหเปนปจจัยกดดันและสงผลกระทบ
ตอราคายางพาราในปจจุบัน ดังน้ัน เพ่ือชวยรักษาเสถียรภาพราคายางพาราไมใหต่ํากวาราคาตลาด เสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับสหกรณและกลุมเกษตรกร สามารถรวบรวมยางพาราเพ่ือสงออกไปตางประเทศ และเพ่ือสนับสนุนสินเช่ือ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กสส.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหทันฤดูกาลผลผลิตยางพาราในชวงปดกรีด กอนเดือน
เมษายน 2562 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



8 
 

และเงินชดเชยคาบริหารจัดการ ใหแกสถาบันเกษตรกรท่ีมีศักยภาพ เปนแมขายในการรวบรวมยางพาราเพ่ือการสงออก
ไปตางประเทศ ในชวงกอนปดกรีดยางพารา โดยมีเปาหมายรวบรวมยางพาราเพ่ิมข้ึน 100,000 ตัน กรมสงเสริม
สหกรณจึงไดจัดทําโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอใหรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณวงเงิน 399.50 ลานบาท ดังน้ี 
2.1 ชดเชยดอกเบ้ียใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร อัตรารอยละ 3.99 ตอป เพ่ือเปน

การลดตนทุนของสถาบันเกษตรกร กอใหเกิดความสามารถในการการแขงขันในการสงออกโดยธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร คิดอัตราดอกเบ้ียจากโครงการฯ ในอัตรา รอยละ 4 ตอป สถาบันเกษตรกรรับภาระดอกเบ้ีย
อัตรารอยละ 0.01 ตอป 

2.2 เงินอุดหนุนจายขาดเพ่ือเปนคาบริหารจัดการในการรวบรวมยางพารา ใหกับสถาบันเกษตรกรท่ีรวบรวม
ยางพาราเพ่ือการสงออก 2 บาทตอกิโลกรัม รวมเปนวงเงินท้ังสิ้นไมเกิน 200 ลานบาท โดยกรมสงเสริมสหกรณขอรับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนจายขาด ตามภาระคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงเพ่ือเปนการลดตนทุนในการรวบรวม
ยางพาราจากเกษตรกรสมาชิก 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 

(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 49/2561 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

041261 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน รวม 5 ฉบับ 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1) รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยใหญ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
คาชลประทาน พ.ศ. .... 

2) รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานหวยทับทัน เปนทาง นํ้าชลประทาน ท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 

3) รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานลําเสียว เปนทาง นํ้าชลประทาน ท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 

4) รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานหวยนํ้าเค็ม เปนทาง นํ้าชลประทาน ท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 

5) รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานหวยพลับพลา เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 5 ฉบับ เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. เน่ืองจากปจจุบันมีการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษามูลลางในทางนํ้า

ชลประทานหวยทับทัน ลําเสียว หวยนํ้าเค็ม หวยพลับพลา และอางเก็บนํ้าหวยใหญ จํานวน 5 ฉบับ ดังน้ี 
1.1 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานหวยทับทัน เปนทาง นํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา

ชลประทาน พ.ศ. .... 
1.2 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานลําเสียว เปนทาง นํ้าชลประทาน ท่ีจะเรียกเก็บคา

ชลประทาน พ.ศ. .... 
1.3 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานหวยนํ้าเค็ม เปนทาง นํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใช
นํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ชลประทาน พ.ศ. .... 
1.4 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานหวยพลับพลา เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา

ชลประทาน พ.ศ. .... 
1.5 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยใหญ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ

คาชลประทาน พ.ศ. .... 
เพ่ือกิจการอ่ืนท่ีมิใชการเกษตรกรรมเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งทางนํ้าดังกลาวไดกําหนดใหเปนทางนํ้าชลประทานแลวตามประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (ฉบับท่ี 10/2556) ลงวันท่ี 4 กันยายน ๒๕56 และตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (ฉบับท่ี 8/2560) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2560 

2. เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณของนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังทําให
ทราบถึงปริมาณของนํ้าท่ีขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเปนการรองรับการขออนุญาตใช นํ้าจาก
ภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีข้ึนในอนาคต สมควรกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการ
สงนํ้าและบํารุงรักษามูลลาง จํานวน 4 ฉบับ และอางเก็บนํ้าหวยใหญ ในเขตโครงการชลประทานนครสวรรค  

2.1 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานหวยทับทัน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 

2.2 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานลําเสียว เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 

2.3 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานหวยนํ้าเค็ม เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 

2.4 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานหวยพลับพลา เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 

2.5 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยใหญ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
คาชลประทาน พ.ศ. .... 
ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทานจากผูใชนํ้าเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนท่ีมิใชการเกษตรกรรมโดยออกเปน
กฎกระทรวง ตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงน้ี 

3. กรมชลประทานจึงขอเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา
มูลลาง จํานวน 4 ฉบับ และอางเก็บนํ้าหวยใหญ ในเขตโครงการชลประทานนครสวรรค 

3.1 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานหวยทับทัน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 

3.2 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานลําเสียว เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 
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3.3 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานหวยนํ้าเค็ม เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 

3.4 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานหวยพลับพลา เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 

3.5 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยใหญ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
คาชลประทาน พ.ศ. .... 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงดังกลาว รวม 5 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานัก
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 49/2561 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

041261 

 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2561 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 
29 พฤศจิกายน 2561 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 

มีมติ ดังน้ี 
1. เห็นชอบโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561 – 2562 โดยมีกรอบวงเงิน 

17,512,734,883 บาท ใหใชเงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจายไปกอน จํานวน  17,007,204,860 บาท และให ธ.ก.ส. 
เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 ตามความจําเปนและเหมาะสมตามข้ันตอนตอไป 
ตามผลการจายเงินท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงคาใชจายในการดําเนินการ คาธรรมเนียมโอนเงินและชดเชยตนทุนเงินในอัตรา 
FDR+1 (ปจจุบัน FDR+1 = 2.175) จํานวน 379,030,023 บาท 

ท้ังน้ี ในสวนคาบริหารจัดการโครงการ จํานวน 126,500,000 บาท ใหใชจายจากกองทุนพัฒนายางพารา 
ตามนัยมาตรา 49 (3) แหงพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ .ศ .2558 ซึ่งไดผานความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยแลว ในการประชุมเมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561 และมอบหมายให 
การยางแหงประเทศไทย นําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 

2. เห็นชอบในหลักการโครงการสรางถนน 1 หมูบาน 1 กิโลเมตร ตามท่ีการยางแหงประเทศไทยเสนอ  
และมอบหมายใหการยางแหงประเทศไทย รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 

3. เห็นชอบในหลักการโครงการบริหารจัดการรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของสถาบันเกษตรกร 
ตามท่ีกรมสงเสริมสหกรณเสนอ และมอบหมายใหกรมสงเสริมสหกรณ จัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสวนยาง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. ใหกรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการ เกษตร  และการยางแหงประเทศไทย  จัดตั้ งคณะทํางาน  
โดยใหกรมสงเสริมการเกษตรเปนฝายเลขานุการ เพ่ือศึกษาหารูปแบบการทําสวนยางแบบใหม ปรับเปลี่ยนรูปแบบแปลง
สวนยาง โดยปลูกพืชรวมยาง พืชแซมในสวนยาง พืชท่ีมีศักยภาพปลูกแทนยางพารา โดยใชงบประมาณของการยางแหงประเทศไทย 

5. มอบหมายใหอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณประสานกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เรงตรวจสอบการเขารวมโครงการชวยเหลือดานยางพาราตามมติ กนย. ท่ีกําลังดําเนินการตอเน่ืองอยูในปจจุบันของ
สถาบันเกษตรกร ท้ังโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือใชในการรวบรวมยาง และโครงการ
สนับสนุนสินเช่ือสถาบันเกษตรกรเพ่ือแปรรูปยางพารา เก่ียวกับปญหาและอุปสรรคของการเบิกจายเงินไมเต็มกรอบ
วงเงินท่ีอนุมัติ พรอมท้ังเสนอแนวทางแกไข 

6. ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ มอบหมายสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ จัดทําแบบฟอรมสํารวจจํานวนโครงการและปริมาณนํ้ายางสดในการทําถนนท่ีมียางพารา 
เปนสวนผสมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศท่ีไดเริ่มดําเนินการไปแลวเพ่ือเปนขอมูลประกอบการดําเนินการ
ตอไป รวมท้ังใหการยางแหงประเทศไทย ดําเนินการประชาสัมพันธสรางการรับรูเรื่องการจัดทําถนนท่ีมียางพารา 
เปนสวนผสม 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 49/2561 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

041261 

 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 4/2561 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 4/2561 
เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ (กนป.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 

มีมติ ดังน้ี 
1. เห็นชอบโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

โดยกรมสงเสริมการเกษตรเสนอ โดยจะชวยเหลือคาครองชีพใหเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามันท่ีมีปาลมนํ้ามันซึ่งให 
ผลผลิตแลว (อายุมากกวา 3 ป) และข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตร จํานวน 150,000 ราย พ้ืนท่ี 
ไมเกิน 2,250,000 ไร โดยใหความชวยเหลือตามพ้ืนท่ีปลูกจริง ในอัตราไรละ 1,500 บาท ครัวเรือนละไมเกิน  
15 ไร วงเงินรวมท้ังสิ้น 3,458,206,250 บาท ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมสงเสริมการเกษตร 
รับผิดชอบโครงการฯ ทําหนาท่ีกําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ วิธีการกํากับดูแล และดําเนินการตามโครงการฯ รวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด และบรรลุวัตถุประสงคของโครงการฯ เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตอไป 

2. มาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ มอบหมายกระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) รวมกับกระทรวงพาณิชย และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินการรับซื้อนํ้ามันปาลมดิบมาผลิตกระแสไฟฟา
ใหกับโรงไฟฟาบางปะกง จํานวน 160,000 ตัน ใหเสร็จโดยเร็ว โดยให กฟผ. รับซื้อนํ้ามันปาลมดิบในราคากิโลกรัมละ 
18 บาท สงท่ีทาเทียบเรือโรงไฟฟาบางปะกง และใหหนวยงาน เชน โรงงานสกัดนํ้ามันปาลม ลานเท และ/หรือ องคการ
คลังสินคา ท่ีจําหนายนํ้ามันปาลมดิบให กฟผ. จะตองซื้อผลปาลมนํ้ามันจากเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามันท่ีข้ึนทะเบียน
เกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตร ในปริมาณท่ีสอดคลองกับปริมาณนํ้ามันปาลมดิบท่ีไดจําหนายใหกับ กฟผ. ในราคา 
ท่ีสอดคลองกับราคานํ้ามันปาลมดิบท่ีไดจําหนายใหกับ กฟผ. ณ อัตรานํ้ามันรอยละ 18 โดยให กฟผ. เปนผูรับภาระ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการลดภาระคาครองชีพ ควบคูไปกับการสรางความ
เขมแข็งใหแกเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามัน ใหสามารถรักษาศักยภาพ 
การผลิตอยางตอเน่ือง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในสวนของคาใชจายในการขนสงและการเก็บรักษา ท้ังน้ี ใหดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย 
ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

3. มาตรการกําหนดมาตรฐานโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรมเรงรัดออกประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑของโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว 

4. มาตรการการสงเสริมการใชนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 10 มอบหมายกระทรวงพลังงาน โดยกรมธุรกิจพลังงาน
เรงรัดการออกประกาศมาตรฐานคุณภาพ บี 100 ใหม เพ่ือใหสามารถรองรับการผสม บี 10 โดยเร็ว 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 49/2561 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

041261 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  สปน. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... และนําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่อง รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... เปนการดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๔๓ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๕ มาตรา ๗๘ และมาตรา ๑๗๘ ซึ่งกอนท่ีจะไดจัดทําเปน 
รางพระราชบัญญัติฉบับน้ี ไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยสวนราชการ 
องคกรปกครองสวนทอง ถ่ิน และประชาชน รวมท้ังมีหนังสือสอบถามความเห็นหนวยงานท่ีเ ก่ียวของ 
ตอรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีแลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลวเห็นวา หลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีวัตถุประสงค

เพ่ือใหมีกฎหมายกลางกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับรองใหบุคคลมีสิทธิท่ีจะไดรับขอมูล คําช้ีแจง  
และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอนการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบตอตนหรือชุมชนทองถ่ิน  
และมสีิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ การจัดทํายุทธศาสตรชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริม
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองและการมีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะ  
จึงเห็นดวยในหลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สปน./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหมีกฎหมายกลางกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการรับรอง
ใหบุคคลมีสิทธิท่ีจะไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐกอน
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจมีผลกระทบตอตนหรือชุมชนทองถ่ิน 
และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ สงเสริม 
ใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ รวมท้ังสงเสริม
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมืองและการมี
สวนรวมในการจัดบริการสาธารณะ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
กระทรวงพลังงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน ก.พ.ร. 
สํานักงบประมาณ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานพลังงาน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการ
ดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรงดวนโดยเฉพาะประเด็นรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีไมสมควรกําหนดบท 
กําหนดโทษไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา  
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมาย
ลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ 

3. ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดรับการยกเวนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซอมความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการขอจัดตั้งหนวยงานของรัฐ) ในการเสนอเรื่องน้ี 
และใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเรงรัดดําเนินการเสนอ เรื่อง การขอจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ 
การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ตอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการ 
ของกระทรวง และ ก.พ.ร. แลวแจงผลการดําเนินการดังกลาวไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือประกอบการตรวจพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป 

4. ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
สํานักงาน ก.พ. สํานักงบประมาณ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานพลังงานไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 49/2561 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

041261 

 
เรื่อง : การปรับปรุงแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2560 
 
สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. รับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2561 ของ กค. 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ และพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับปรุงแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการจาย
คาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ของ คนร. ดังน้ี 

1. คงหลักการใหรัฐวิสาหกิจและหนวยงานท่ีเก่ียวของนําเสนอขอมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องการปรับปรุง
สภาพการจางท่ีเก่ียวกับการเงินตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 โดยปฏิบัติตาม
หลักเกณฑฯ ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2560 ตอไป 

2. มอบหมายใหกระทรวงแรงงานกําหนดมาตรฐานข้ันต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจใหเปนไปตาม
หนาท่ีและอํานาจของพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 กฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ โดยคํานึงถึงสิทธิข้ันพ้ืนฐานท่ีพนักงานรัฐวิสาหกิจควรไดรับและแนวนโยบายของรัฐบาล 
แตละเรื่อง พรอมท้ังใหเรงรัดดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานข้ันต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจใหสอดคลองกับมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2560 (เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการกําหนดคาใชจายในการดําเนินการ
ผูปวยฉุกเฉินวิกฤต) เพ่ือมิใหเปนอุปสรรคตอการใชสิทธิรักษาพยาบาลของพนักงานรัฐวิสาหกิจในกรณีเจ็บปวยวิกฤต
ฉุกเฉินตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐6/ว(ล) 35186 ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 

สงเรื่อง การปรับปรุงแนวทางการกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2560 ท่ีกระทรวงการคลังเสนอ มาเพ่ือใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พิจารณาเสนอความเห็นในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือ ไม ให เ กิดความเลื่ อมล้ํ าควรพิจารณาถึงภาพรวมของ
ผลประโยชนตอบแทนท่ีลูกจางรัฐวิสาหกิจน้ันได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการการปรับปรุงแนวทางการกําหนดหลักเกณฑ

การจายคาตอบแทนดังกลาว เน่ืองจากไดมีการปรับปรุงคาตอบแทนใหสอดคลองกับคางานขององคกรและเหมาะสม
กับคางาน ขอบเขตความรับผิดชอบตามตําแหนงของงาน มีความเหมาะสมสอดคลองกับตลาดแรงงานในสาขา
เดียวกันท้ังในรัฐวิสาหกิจและ/หรือ เอกชนรวมถึงหนวยงานภาครัฐอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะงานใกลเคียงกันและไมสงผล
กระทบตอฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ ท้ังน้ี เพ่ือไมใหเกิดความเลื่อมล้ําควรพิจารณาถึงภาพรวมของ
ผลประโยชนตอบแทนท่ีลูกจางรัฐวิสาหกิจน้ันได รับประกอบดวย จึงเห็นควรเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตร ี

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยใหกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงาน 
รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในการท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 49/2561 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

041261 

 
เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณตามโครงการลดดอกเบ้ียเงินกูใหแกเกษตรกรรายยอย 
 
สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมใหแก ธ.ก.ส. เพ่ือดําเนินโครงการลดดอกเบ้ียฯ 
จํานวน 7,021.9680 ลานบาท จากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2563 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบในหลักการมาตรการลดภาระหน้ีเพ่ือเพ่ิม

สภาพคลองใหเกษตรกรรายยอย ซึ่งประกอบดวย 2 โครงการ ไดแก 1) โครงการขยายเวลาชําระหน้ีใหแกเกษตรกร
ลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และ 2) โครงการลดดอกเบ้ียเงินกูใหแกเกษตรกรรายยอย 

2. โครงการลดดอกเบ้ียเงินกูใหแกเกษตรกรรายยอย เปนการลดดอกเบ้ียเงินกูแกเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. 
สําหรับตนเงินกูท่ีไมเกิน 300,000 บาท เปนระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 
โดยรัฐบาลรับภาระดอกเบ้ียเงินกูแทนเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ในอัตรารอยละ 2.5 ตอป รวมเปนเงินจํานวน 16,305 
ลานบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหดําเนินการเรื่องงบประมาณตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

3. ผลการดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี 
3.1 ภาระคาใชจายในการชดเชยดอกเบ้ียเงินกูแทนเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ท่ีเกิดข้ึนจริงในเดือนสิงหาคม 2561 

จํานวน 1,046.84 ลานบาท สํานักงบประมาณไดพิจารณาอนุมัติเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหแก ธ.ก.ส. แลว สําหรับภาระ
คาใชจายในการชดเชยดอกเบ้ียเงินกูแทนเกษตรกรลูกคา ธ .ก .ส . ท่ีเกิดข้ึนจริงในเดือนกันยายน 2561  
จํานวน 1,013.34 ลานบาท ธ.ก.ส. ไดขออนุมัติสํานักงบประมาณเพ่ือเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนแลว 

3.2 ธ.ก.ส. ไดรับอนุมัติงบประมาณจากการแปรญัตติเพ่ิมงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 จํานวน 7,222.8520 ลานบาท เรียบรอยแลว 

3.3 งบประมาณท่ี ธ.ก.ส. ไดรับอนุมัติแลวตามท่ีระบุในขอ 3.1 และ 3.2 รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 

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

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนจากภาระดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนและเพ่ือลด
ตนทุนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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9,283.0320 ลานบาท ดังน้ัน จึงมีสวนตางท่ีตองขออนุมัติเพ่ิมเติมอีกจํานวน 7,021.9680 ลานบาท จึงจะครบ
วงเงิน 16,305 ลานบาท ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบไวเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติม 

จํานวน 7,021.9680 ลานบาท จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหแก ธ.ก.ส. ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ เพ่ือรองรับการดําเนินโครงการลดดอกเบ้ียเงินกูใหแกเกษตรกรรายยอย สําหรับภาระ
คาใชจายชดเชยดอกเบ้ียเงินกูแทนเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ในสวนท่ีเหลือตอไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร
จัดทําแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณตามผลการดําเนินการจริงภายในกรอบวงเงินท่ีคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 (เรื่อง มาตรการลดภาระหน้ีเพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหเกษตรกรรายยอย) 
เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและเหมะสมตามข้ันตอนตอไป  
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

2. ใหกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย 
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 49/2561 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

041261 

 
เรื่อง : การแกไขปญหากรณีดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีท่ีตอง

ไดรับอนุมัติ/อนุญาต 
 
สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบผอนผันใหจังหวัดและกลุมจังหวัดท่ีไดกําหนดโครงการไวใน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด ซึ่งโครงการน้ันดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีตองไดรับการขออนุมัติ/อนุญาตใหใชพ้ืนท่ี 
จากสวนราชการใหสวนราชการผูมีอํานาจอนุมัติ/อนุญาตเรงรัดพิจารณาใหเสร็จสิ้นภายใน 1 ป นับแตวันท่ีไดรับ 
คําขออนุญาต ท้ัง น้ี  เ พ่ือเปนการแก ไขปญหาอยางยั่ งยืนในระยะตอไป เห็นควรมอบหมายกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ปรับปรุงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของใหสามารถดําเนินการไดทันตอความ
ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงมหาดไทยไดสํารวจปญหา/อุปสรรค ในการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด

และกลุมจังหวัด ท่ีมีผลการเบิกจายต่ํากวาเปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ยอนหลัง 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560) 
พบวา ปญหาสําคัญประการหน่ึงคือการดําเนินโครงการในพ้ืนท่ีท่ีตองไดรับอนุมัติ/อนุญาต จากหนวยงานสวนกลาง 
เชน พ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ รวมถึงพ้ืนท่ีในลํานํ้าสาธารณะ ซึ่งในหวงเวลา 3 ป มีกิจกรรม 
ท่ีไมไดรับอนุมัติ/อนุญาต ใหใชพ้ืนท่ี จํานวนรวม 142 กิจกรรม วงเงินรวม 1,303,659,786 บาท ประกอบดวย 

1.1 กิจกรรมท่ีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเปนกิจกรรมใหม จํานวน 104 กิจกรรม วงเงิน 925,177,588 บาท 
1.2 กิจกรรมท่ีสงคืนงบประมาณ 38 กิจกรรม งบประมาณ 378,482,198 บาท 

2. โดยโครงการท่ีสงคืนงบประมาณสวนใหญมีลักษณะเปนกิจกรรมพัฒนาแหลงทองเท่ียว พัฒนาและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาแหลงนํ้าในพ้ืนท่ีปา ท้ังน้ี เมื่อไมไดรับอนุมัติ/อนุญาต จังหวัด/กลุมจังหวัด 
ตองดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ จึงทําใหการดําเนินโครงการและการเบิกจายงบประมาณลาชา  
สงผลกระทบตอประโยชนท่ีคาดวาประชาชนจะไดรับจากโครงการ และสงผลกระทบถึงเปาหมายการเบิกจาย
งบประมาณตามท่ีรัฐบาลกําหนด 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือ ให ส ามารถ ขับเคลื่ อนการ พัฒนา เศรษฐ กิจโดยควบคู 
กับการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2536 อนุมัติผอนผันใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบดําเนินโครงการ
พระราชดําริหรือโครงการเพ่ือความมั่นคงในกรณีฉุกเฉิน สามารถเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาท่ีขออนุญาตไดเทาท่ี 
จําเปนไปพลางกอนจนกวาจะไดรับอนุญาต โดยใหสวนราชการเจาของโครงการยื่นคําขออนุญาตภายใน 15 วัน  
นับแตวันท่ีเขาทําประโยชน และใหหนวยงานท่ีมีอํานาจอนุมัติเรงรัดพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันท่ี
ไดรับคําขอ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการใหสวนราชการผูมีอํานาจอนุมัติ/อนุญาต  

ใชพ้ืนท่ีดําเนินโครงการกําหนดระยะเวลาและข้ันตอนในการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต ใหมีความชัดเจน เพ่ือใหจังหวัด
และกลุมจังหวัดท่ีจะดําเนินการในพ้ืนท่ีดังกลาว สามารถบริหารจัดการแผนงานและงบประมาณไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ และเห็นดวยในหลักการใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปรับปรุงกฎหมาย 
และระเบียบท่ีเก่ียวของ โดยควรคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน และควรมีการกํากับดูแลการพัฒนาในพ้ืนท่ี เพ่ือให
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยควบคูกับการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย ท้ังน้ี ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ  
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

2. ใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของกํากับดูแลใหจังหวัด และกลุมจังหวัดปฏิบัติ 
ตามนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ฉบับทบทวน และหลักเกณฑ 
และวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
(ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนท่ีสุด ท่ี นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว 5886 
ลงวันท่ี 20 กันยายน 2561 เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด  
ฉบับทบทวน และหลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563) อยางเครงครัดดวย 

3. ใหสวนราชการผูมีอํานาจอนุมัติ/อนุญาตใหใชพ้ืนท่ีตางๆ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานทีเก่ียวของ  
รับขอสังเกตของกระทรวงคมนาคมและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 49/2561 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

041261 

 
เรื่อง : การมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม 
 
สารัตถะ :  สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1) ใหความเห็นชอบในหลักการมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม 
2) ใหความเห็นชอบใหยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซอมความ

เขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ) และมอบหมายใหสํานักงาน ก.พ.ร. แกไขหนังสือ ท่ี นร 1200/ว 13 
ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2550 เรื่อง การซักซอมความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดตั้ง หนวยงานของรัฐ ใหสอดคลอง
กับหลักการมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรมตามขอ 1) 

3) ใหสํานักงาน ก.พ. นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เก่ียวกับ
หลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง เก่ียวกับการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมนิ
คางานของตําแหนง เสนอตอคณะกรรมการขาราชการผลเรือน (ก.พ.) เพ่ือพิจารณาทบทวนดวย 

4) มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) แกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหาร
ราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 เก่ียวกับการจัดตั้งหรือรวมหนวยงานในตางประเทศ กรณีไมเพ่ิมจํานวน
หนวยงาน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเสนอการมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม ซึ่งมีแนวคิดเพ่ือใหการปรับปรุง

โครงสรางของสวนราชการภายในกรมใหสามารถตอบสนองตอบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ลดความซับซอน
ของกระบวนการ ลดข้ันตอนของกระบวนการทํางานในข้ันตอนของสํานักงาน ก.พ.ร. ใหเร็วข้ึน โดยมีหลักการ 
และข้ันตอน ดังน้ี 

1. ก.พ.ร. มอบอํานาจใหสวนราชการพิจารณาจัดโครงสรางสวนราชการระดับต่ํากวากรมไดเองใน 3 กรณี 
ไดแก 

1.1 การจัดโครงสราง (Rearrange) โดยไมเพ่ิมจํานวนกองในภาพรวมของสวนราชการ จํานวนกอง 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร./กษ. (สพบ.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือจะทําใหการแบงสวนราชการภายในสวนราชการเกิดความ
คลองตั ว  และตอบสนอง กับบริบทท่ี เปลี่ ยนแปลงไปอย า งรวด เร็ ว  
ลดความซับซอน และลดข้ันตอนของกระบวนการทํางานของสํานักงาน  
ก.พ.ร. ใหเร็วข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการยังคงเทาเดิม เชนการยุบเลิก/ยุบรวมกองเดิม และจัดตั้งกองใหม 
เพ่ือรับผิดชอบภารกิจใหมๆ ตามยุทธศาสตร นโยบาย และภารกิจท่ีมีความสําคัญเรงดวนของรัฐบาล โดยคํานึงถึง
ผลประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ สําหรับภารกิจดานยุทธศาสตรและแผนงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร งานตรวจราชการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารการคลัง งานกฎหมาย งานการตางประเทศ  
งานพัฒนาบุคลากร และงานเผยแพรประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.ร. กําหนด 

1.2 การจัดหนวยงานของราชการสวนกลางในภูมิภาคใหม โดยไมเพ่ิมจํานวนหนวยงาน เชน การจัดพ้ืนท่ี
จังหวัดท่ีอยูในความรับผิดชอบใหม รวมถึงการยายสถานท่ีตั้งของสํานักงานจากจังหวัดหน่ึงไปยังอีกจังหวัดหน่ึง 
ตามการจัดพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีอยูในความรับผิดชอบใหม 

1.3 การจัดหนวยงานในตางประเทศใหม โดยไมเพ่ิมจํานวนหนวยงาน เชน การยายสถานท่ีตั้งของ
สํานักงานจากประเทศหน่ึงไปยังอีกประเทศหน่ึงซึ่งอยูในกลุมประเทศประเภทเดียวกันหรือจากเมืองหน่ึงไปยังอีกเมอืง
หน่ึงภายในประเทศเดียวกัน ท้ังน้ี สํานักงานดังกลาวตองเปนสํานักงานตามกฎหมาย/ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

สําหรับการแบงสวนราชการภายในกรม กรณีเพ่ิมจํานวนกองในภาพรวมของสวนราชการ เชน การจัดตั้งกอง 
การจัดตั้งหนวยงานสวนกลางในภูมิภาค การจัดตั้งสวนราชการสวนภูมิภาค การจัดตั้งหนวยงานในตางประเทศข้ึนใหม 
เปนตน ใหสวนราชการดําเนินการตามข้ันตอนปกติ 

2. การขอยกเวนมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
2.1 หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1200/ว 13 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2550 เรื่อง การซักซอมความ

เขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ 
2.2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 2 ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง หลักเกณฑและ

เง่ือนไขการกําหนดตําแหนง 
2.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการในตางประเทศ พ.ศ. 2552 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว ขอเรียนวา เห็นดวยในหลักการของขอเสนอการมอบอํานาจ 

การแบงสวนราชการภายในกรมตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ เน่ืองจากเปนขอเสนอท่ีมีหลักการและแนวคิดท่ีจะทํา
ใหการแบงสวนราชการภายในสวนราชการเกิดความคลองตัว และตอบสนองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  
ลดความซับซอน และลดข้ันตอนของกระบวนการทํางานของสํานักงาน ก.พ.ร. ใหเร็วข้ึน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการการมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
ท้ังน้ี ใหสํานักงาน ก .พ .ร . รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
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การทุจริตในภาครัฐไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
2. เห็นชอบใหยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซอม

ความเขาใจเก่ียวกับข้ึนตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ) ในกรณีการขอจัดตั้งสวนราชการระดับต่ํากวากรม  
โดยไมเพ่ิมจํานวนกอง หรือจํานวนหนวยงานของราชการสวนกลางท่ีตั้งในภูมิภาคหรือจํานวนหนวยงาน 
ในตางประเทศ ท้ังท่ีปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ หรือตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดและยังคงจํานวนกอง
หรือหนวยงานในภาพรวมเทาท่ีมีอยูเดิมของสวนราชการ ใหดําเนินการตามหลักการ เง่ือนไข และข้ันตอนท่ีสํานักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ สวนการกําหนดตําแหนงหัวหนาสวนราชการท่ีต่ํากวาระดับกรมใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ท่ี ก.พ. กําหนด 

3. ใหสํานักงาน ก.พ.ร. แกไขหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1200/ว 13 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2550 
เรื่อง การซักซอมความเขาใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ ใหสอดคลองกับหลักการมอบอํานาจการแบง
สวนราชการภายในกรมดังกลาวตอไป 

4. ใหสํานักงาน ก.พ. นําขอเสนอแนะของ ก.พ.ร. และความเห็นของกระทรวงแรงงานเก่ียวกับหลักเกณฑ
และเง่ือนไขการกําหนดตําแหนง และการประเมินคุณภาพงานของตําแหนงตามหลักเกณฑการประเมินคางาน 
ของตําแหนง เสนอตอ ก.พ. เพ่ือพิจารณาทบทวนตอไป 

5. ใหกระทรวงการตางประเทศแกไขระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารราชการ 
ในตางประเทศ พ.ศ. 2552 เก่ียวกับการจัดตั้งหรือรวบรวมหนวยงานในตางประเทศ กรณีไมเพ่ิมจํานวนหนวยงาน 
ในตางประเทศ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 49/2561 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

041261 

 
เรื่อง : โครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีไดรับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบเฉพาะฤดู

การผลิต 2561/2562 
 
สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบโครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีไดรับผลกระทบจากการลดปริมาณ
การรับซื้อใบยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562 ของ ยสท. และอนุมัติงบประมาณจํานวน 159.59 ลานบาท  
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
ท้ังน้ี เพ่ือใหการดําเนินโครงการดังกลาวมีความโปรงใสและตรวจสอบได และเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีไดรับผลกระทบจาก
การลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ ฤดูการผลิต 2561/2562 ของ ยสท. ไดรับความชวยเหลืออยางท่ัวถึงและถูกตอง 

2. เห็นควรมอบหมายให ยสท. รวมกับสรรพสามิตในฐานะท่ีเปนผูรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกยาสูบ จัดทํา
รายละเอียดหลักเกณฑและวิธีการจายเงินชวยเหลือ พรอมท้ังตรวจสอบสิทธิของเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีไดรับความ
ชวยเหลือกอนเริ่มดําเนินโครงการฯ โดยเฉพาะกรณีประเภทเวอรยิเนียท่ีตองรวมเกษตรผูปลูกยาสูบบมเองท่ีไดรับโควตา 
และเกษตรกรผูปลูกใบยาสูบภายใตผูบมอิสระท่ีไดรับโควตาเพ่ือปองกันการสวมสิทธิ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ยสท. ไดพิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับเกษตรกรผูปลูกยาสูบ จากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบในฤดูการผลิต 

2561/2562 ของ ยสท. และไดเสนอโครงการฯ เพ่ือชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรผูปลูกยาสูบ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
1. วัตถุประสงค :  เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีไดรับผลกระทบจากการปรับลดปริมาณการรับซื้อใบ

ยาสูบของ ยสท. ในฤดูการผลิตป 2561/2562 
2. กลุมเปาหมาย : เกษตรกรผูปลูกยาสูบประเภทเวอรยิเนีย เบอรเลย และเตอรกิช ท่ีไดรับโควตาในฤดูการผลิต 

2561/2562 ซึ่งไดข้ึนทะเบียนกับ ยสท. และกรมสรรพสามิตแลว รวม 13,557 ราย ประกอบดวย 1) เกษตรกรผู
ปลูกยาสูบประเภทเวอรยิเนีย จํานวน 2,501 ราย 2) เกษตรกรผูปลูกยาสูบประเทศเบอรเลย จํานวน 7,123 ราย  
และ 3) เกษตรกรผูปลูกยาสูบประเภทเตอรกิช จํานวน 3,933 ราย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (กสก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรผูปลูกยาสูบ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. วิธีดําเนินโครงการ :  
3.1 เกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีไดรับผลกระทบจากการท่ี ยสท. ลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบ ฤดูการผลิต 

2561/2562 ลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือกับ ยสท. 
3.2 คณะกรรมการพิจารณาการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบ (คณะกรรมการฯ) ท่ีไดรับการ

แตงตั้งดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและประเมินเงินชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือ 
3.3 รัฐบาลใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีลงทะเบียนขอรับความชวยเหลือ กับ ยสท. และผาน

การตรวจสอบขอเท็จจริงจากคณะกรรมการฯ แลววาไดรับความเดือดรอนจริง โดยรัฐบาลจายเงินชวยเหลือในอัตรา 
รอยละ 70 ของรายไดท่ีขาดหายไป  โดยคํานวณเงินชวยเหลือจากปริมาณโควตาการผลิตใบยาท่ีลดลงจากฤดูการผลิต 
2560/2561 เทียบกับปริมาณโควตาท่ีไดรับฤดูการผลิต 2561/2562 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ใบยาสูบประเภทเวอรยิเนีย จํานวนโควตารับซื้อลดลงท้ังสิ้น 4.36 ลานกิโลกรัม ไดรับเงินชวยเหลือ 
17.50 บาทตอกิโลกรัม รวมเปนเงินท้ังสิ้น 76.30 ลานบาท 

(2) ใบยาสูบประเภทเบอรเลย จํานวนโควตารับซื้อลดลงท้ังสิ้น 5.27 ลานกิโลกรัม ไดรับเงินชวยเหลือ 
9.80 บาทตอกิโลกรัม รวมเปนเงินท้ังสิ้น 51.65 ลานบาท 

(3) ใบยาสูบประเภทเตอรกิช จํานวนโควตารับซื้อลดลงท้ังสิ้น 2.26 ลานกิโลกรัม ไดรับเงินชวยเหลือ 
14.00 บาทตอกิโลกรัม รวมเปนเงินท้ังสิ้น 31.64 ลานบาท 

3.4 คณะกรรมการฯ รวบรวมขอมูลและมอบหมายธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ใหความอนุเคราะหในการโอนเงินท่ีไดรับจาก ยสท. เขาบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. ของเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีไดรับสิทธิภายใต
โครงการดังกลาว 

4. ระยะเวลาโครงการ : ภายใน 120 วัน นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 
5. งบประมาณ  : ยสท. ขอรับงบประมาณเพ่ือจายเปนเงินชดเชยใหแกเกษตรกรผูปลูกยาสูบภายใตโครงการฯ 

โดยใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
รวมเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 159.59 ลานบาท 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการโครงการใหความชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีไดรับผลกระทบจากการลดปริมาณ
การรับซื้อใบยาสูบ เฉพาะฤดูการผลิต 2561/2562 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ สําหรับคาใชจายในการดําเนิน
โครงการฯ ใหกระทรวงการคลังขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ แลวดําเนินการตอไปได ท้ังน้ี  
ใหกระทรวงการคลังดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัดดวย 

2. ให กระทรวงการคลังและการยาสูบแหงประเทศไทยรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ เรงดําเนินการตามนัยขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 ท่ีใหกระทรวงเกษตรและ
สหกรณรวมกับกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาแนวทางการสงเสริมเกษตรกรใหเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืน
แทนการปลูกยาสูบ หรือสนับสนุนใหเกษตรกรผูปลูกยาสูบท่ีมีความพรอมปรับเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืนท่ีเหมาะสม 
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โดยใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จกอนท่ีจะเริ่มฤดูการผลิตในป 2562/2563 เพ่ือใหเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบมีเวลา
เพียงพอในการปรับแผนการผลิต รวมท้ังใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และขอสังเกตของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

3. ใหกระทรวงการคลังไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 49/2561 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

041261 

 
เรื่อง : รางแถลงการณรวมการประชุมรวมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการไทย - ลาว ครั้งท่ี 3 
 
สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบรางแถลงการณรวมการประชุมรวมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการ 
(Joint Cabinet Retreat: JCR) ไทย – ลาว ครั้งท่ี 3 

2. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางแถลงการณรวมฯ โดยไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ
หรือใหความเห็นชอบไว ให กต. ดําเนินการไดโดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว 

3. ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศลงนามในแถลงการณรวมฯ โดยฝายสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีรัฐมนตรีกระทรวงการตางประเทศ สปป.ลาว เปนผูรวมลงนาม 
(จะมีการลงนามในรางแถลงการณรวมฯ ในการประชุม JCR ไทย – ลาว ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2561  
ณ นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กต. รายงานวา สปป.ลาว เปนเจาภาพการประชุม JCR ไทย – ลาว ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 

ณ นครหลวงเวียงจันทน สปป.ลาว กต. จึงไดจัดประชุมรวมกับสวนราชการไทยท่ีเก่ียวของเมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 
เพ่ือประสานทาที ติดตามความคืบหนา และสถานะลาสุด รวมท้ังประเด็นท่ีฝายไทยประสงคจะผลักดันในดานการเมือง
และความมั่นคงดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและการพัฒนา 

2. เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 คณะผูแทน กต. นําโดยอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกไดหารือกับฝายลาว 
เพ่ือเตรียมการดานสารัตถะและพิธีการสําหรับการประชุมดังกลาว และหารือเก่ียวกับการจัดทํารางแถลงการณรวมการ
ประชุม JCR ไทย – ลาว ครั้งท่ี 3 ซึ่งตอมา กต. ไดเวียนรางแถลงการณรวมดังกลาวใหหนวยงานไทยท่ีเกี่ยวของให
ขอคิดเห็นแลว 

3. สาระสําคัญของรางแถลงการณรวมฯ ครอบคลุมประเด็นความรวมมือ 3 ประเด็นหลัก สรุปได ดังน้ี 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ./สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ื อ แสด ง เ จตนา รมณ ท า งก า ร เ มื อ งขอ ง ท้ั ง สอ งฝ า ย 
ในการสงเสริมความรวมมือระหวางกัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3.1 ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง เชน 1) ความชวยเหลือกรณีเหตุอุทกภัยในแขวงอัตตะปอ 
2) ยุทธศาสตรรวมดานการพัฒนา 3) การรักษาความสงบเรียบรอยตามแนวชายแดน 4) การปองกันและปราบปรามยา
เสพติด 5) การเปดและยกระดับจุดผานแดน 

3.2 ความรวมมือดานเศรษฐกิจ เชน 1) พลังงาน 2) การอํานวยความสะดวกในการผานแดน 3) การเช่ือมโยง 
ดานคมนาคม – ขนสงอยางไรรอยตอ 4) การสงเสริมการคาไทย – ลาว 

3.3 ความรวมมือดานสังคมและการพัฒนา เชน 1) โครงการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน 2) แรงงาน  
3) การทองเท่ียว 4) การทูตภาคประชาชน 5) การฉลองครบรอบ 70 ป ความสัมพันธทางการทูต 6) การเปนประธาน
อาเซียนของประเทศไทย 7) สาธารณสุข 

4. กต. แจงวา รางแถลงการณรวมฯ มีสาระสําคัญเก่ียวกับความรวมมือตางๆ ตามขอ 3. ซึ่งเปนการแสดง
เจตนารมณทางการเมืองรวมกัน จึงไมกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ และไมเปน
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศและไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักกรไทย 
และเรื่องน้ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศและเก่ียวกับหลายหนวยงาน จึงเห็นควนเสนอตอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตามนับมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยเรื่องการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็นของกระทรวง
คมนาคมไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางแถลงการณรวมการประชุม
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอยางไมเปนทางการไทย – ลาว ครั้งท่ี 3 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการ 
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
ทราบภายหลัง พรอมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑ 
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 

2. ในสวนของความรวมมือดานไฟฟาและพลังงานอ่ืนๆ กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ใหกระทรวงพลังงาน กระทรวงการตางประเทศ และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของใหเปนไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 [เรื่อง ขออนุมัติรางบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวย
ความรวมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งท่ี 21] ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 49/2561 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

041261 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบ 
หรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงาน
กอสรางใหมีความยืดหยุนและครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กค. เสนอวา ไดมีกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง  

พ.ศ. 2560 ซึ่งเปนกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางประเภทงานสถาปตยกรรม 
โดยเปนอัตราคาจางแบบคงท่ี (Fixed rate) 

2. โดยท่ีพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 90 วรรคสอง บัญญัติ
ใหอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง เปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง กค. 
พิจารณาแลวเห็นสมควรปรับปรุงประเภทงานเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากงานสถาปตยกรรม รวม 11 ประเภทงาน  
ไดแก งานขนสงระบบราง งานทางหลวง งานสะพาน/ทางดวน งานเข่ือน งานชลประทาน งานประปา ระบบรวบรวม 
และบําบัดนํ้าเสีย การระบายนํ้าและการปองกันนํ้าทวม งานสนามบิน งานทาเรือ และงานระบบสาธารณูปโภคใตดิน 
รวมท้ังปรับปรุงอัตราคาจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางของประเภทงานดังกลาวขางตนจากอัตราคาจาง 
แบบคงท่ี (Fixed rate) เปนอัตราคาจางไมเกินรอยละของวงเงินงบประมาณคากอสราง จึงไดเสนอรางกฎกระทรวง
ดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นดวยกับหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจาง 

ผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เน่ืองจากเปนการกําหนด
อัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางใหมีความยืดหยุนและครอบคลุมหลายประเภทงาน
กอสราง โดยเฉพาะงานเข่ือน งานชลประทาน และงานระบายนํ้า และการปองกันนํ้าทวม ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดความชัดเจน

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

เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและครอบคลุมทุกกิจกรรมของงานระบบ
ปองกันนํ้าทวม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



33 
 

และครอบคลุมทุกกิจกรรมของงานระบบปองกันนํ้าทวม กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเห็นควรเพ่ิมเติมขอความในขอ 9 
(ข) จากเดิม “งานระบบปองกันนํ้าทวม หมายถึง การปองกันนํ้าทวมในเขตชุมชนเมือง ดวยการสรางคันหรือโครงสราง
ปองกันนํ้าทวมลอมระบบพ้ืนท่ีท่ีตองการปองกัน รวมถึงสถานีสูบนํ้าเพ่ือระบายออกสูแหลงรับนํ้าตามธรรมชาติ”  
เพ่ิมเติมเปน “งานระบบปองกันนํ้าทวม หมายถึง การปองกันนํ้าทวมในเขตชุมชนเมือง ดวยการสรางคันหรือโครงสราง
ปองกันนํ้าทวมลอมรอบพ้ืนท่ีท่ีตองการปองกัน รวมถึงสถานีสูบนํ้า และ/หรือระบบระบายนํ้า เพ่ือระบายออกสูแหลง 
รับนํ้าตามธรรมชาติ” 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาจางผูใหบริการงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกต 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 49/2561 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

041261 

 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขง 
 
สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณารับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขงและ
เอกสารผลลัพธการประชุมจํานวน 5 ฉบับ ระหวางวันท่ี 2 – 3 สิงหาคม 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร และมอบหมาย
สวนราชการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการตางประเทศเสนอเรื่องผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขง 4 กรอบ 

ไดแก ๑) การประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขง-คงคา ครั้งท่ี 9 2) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมนํ้าโขง
กับญี่ปุน ครั้งท่ี 11 3) การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 8 และ 4) การประชุม
รัฐมนตรีขอริเริ่มลุมนํ้าโขงตอนลาง ครั้งท่ี ๑1 ระหวางวันท่ี 2 – 3 สิงหาคม ๒๕๖1 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร ในชวง 
การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 51 เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีทราบและมอบหมายสวนราชการดําเนินการ 
ในสวนท่ีเก่ียวของ โดยผลการประชุมฯ ท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณมีดังน้ี 

1. การประชุมรัฐมนตรีกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขง-คงคา ครั้งท่ี 9 ไดแก ติดตามความคืบหนาในสาขาความ
รวมมือตางๆ ตามแผนปฏิบัติการ ป ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๑๘ และรัฐมนตรีไดยินดีตอขอแนะนําของอินเดียในการจัดการ
ประชุมวาดวย “พันธุขาว” (Rice Germplasm) ในสัปดาหท่ีสองของเดือนพฤศจิกายน 2561 และมอบหมาย 
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของประสานกันเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมดังกลาว นอกจากน้ี รัฐมนตรียังไดรับทราบความคืบหนา
ของความรวมมือในสาขาการประมงและการเลี้ยงสัตว 

2. การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน ครั้งท่ี 11 เห็นพองท่ีจะสานตอโครงการและขอริเริ่มตางๆ 
พรอมท้ังเสนอใหความรวมมือในอนาคตเนน 3 ดาน ไดแก (1) การสงเสริมความเช่ือมโยงโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ (2) ความเช่ือมโยงระดับประชาชนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ (3) การพัฒนาอยางยั่งยืน
และการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากน้ี ยังเห็นพองท่ีจะสงเสริมความรวมมือกับคณะกรรมาธิการแมนํ้าโขง 
(MRC) และเนนย้ําความสําคัญของสาขาความรวมมืออันจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนและมีเสถียรภาพในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือชวยสงเสริมบทบาทของไทยในฐานะผูให รวมกับหุนสวน
เพ่ือการพัฒนา ลดความเหลื่อมล้ําและกอใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของภูมิภาคอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. การประชุมรัฐมนตรีตางประเทศลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 8 เห็นชอบการยกระดับการประชุม
รัฐมนตรีตางประเทศลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลีข้ึนเปนการประชุมระดับผูนําในป 2562 การทบทวนความคืบหนา
ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการความรวมมือลุมนํ้าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี ป ๒๕๖๐ – ๒๕6๓ ซึ่งครอบคลุม
สาขาความรวมมือตาง ๆ อาทิ ดานทรัพยากรนํ้า โดยหวังวาการวิจัยเรื่องการปองกันภัยแลงและนํ้าทวมภายใตโครงการ
การศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและพัฒนาแมนํ้าโขงซึ่งเช่ือมโยงกับการกักเก็บนํ้าในโตนเลสาบจะชวยสงเสริม
การประมงและกิจกรรมทางการเกษตรท่ีมั่นคง และการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในระยะกลางและระยะยาวในภูมิภาค  
และดานการเกษตรเห็นวา การฝกอบรมอยางครอบคลุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการผลิตขาวประสบความสําเร็จอยางมาก 
และมีสวนสําคัญในการชวยพัฒนาระบบการผลิตท่ีใชขาวเปนหลัก รวมท้ังชวยเพ่ิมรายไดตอครัวเรือนใหกับเกษตรกร
ทองถ่ินในประเทศลุมนํ้าโขง 

4. การประชุมรัฐมนตรีขอริเริ่มลุมนํ้าโขงตอนลาง ครั้งท่ี ๑1 รัฐมนตรีรับรองแผนงานรวมเพ่ือปรับปรุงและจัด
ระเบียบความรวมมือโดยควบรวมเปน 2 เสาหลัก ไดแก 1) นํ้า พลังงาน อาหาร และสิ่งแวดลอม 2) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและการเช่ือมโยง แสดงความช่ืนชมตอการมีสวนรวมของมิตรประเทศลุมนํ้าโขงตอนลางภายใตโครงการ
หุนสวนเพ่ือโครงสรางพ้ืนฐานท่ียั่งยืน และรวมยินดีตอความกาวหนาของโครงการ Mekong Water Data Initiative  
ซึ่งเปนความพยายามในการรวมมือกันระหวางประเทศลุมนํ้าโขงตอนลาง ประเทศผูใหความชวยเหลือ คณะกรรมาธิการ
แมนํ้าโขง (Mekong River Commission-MRC) และผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ ในการพัฒนาการแลกเปลี่ยนขอมูล 
ดานการจัดการทรัพยากรนํ้าระหวางประเทศลุมนํ้าโขงตอนลาง รวมท้ังรับรองถอยแถลงรวมเพ่ือสรางความเขมแข็ง 
ดานการจัดการและแลกเปลี่ยนขอมูลดานนํ้าในลุมนํ้าโขงตอนลางเปนกรอบการทํางานระหวางประเทศสมาชิกขอริเริ่ม 
ลุมนํ้าโขงตอนลาง และคณะกรรมาธิการลุมนํ้าโขง (Mekong River Commission: MRC) เพ่ือกําหนดทิศทาง 
และสงเสริมความรวมมือเรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูลดานนํ้าในระดับภูมิภาค 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว ไมขัดของตอผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือ

ลุมนํ้าโขง และยินดีใหความรวมมือในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ หากสามารถปฏิบัติไดตามกฎ/ระเบียบท่ีมีอยู  
ซึ่งจะชวยสงเสริมบทบาทของไทยในฐานะผูให รวมกับหุนสวนเพ่ือการพัฒนา ลดความเหลื่อมล้ําและกอใหเกิดการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคอยางยั่งยืน 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขง และมอบหมายใหสวนราชการ
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ โดยใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 49/2561 วันอังคารท่ี 4 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

041261 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  สคก. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) ท่ีตรวจพิจารณาแลวมาเพ่ือดําเนินการ โดยเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการยกเวน
คาธรรมเนียมในการโอนทรัพยสินของวิสาหกิจชุมชนใหแกนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอเรื่องขอแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

เพ่ือใหวิสาหกิจชุมชนมีสถานะเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และคณะรัฐมนตรี 
มีมติอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เมื่อคราวการประชุมคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณารางกฎหมายดังกลาว สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณารางกฎหมายดังกลาวแลวเสร็จ โดยมีประเด็นท่ีตางไปจากท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
หลักการไว คือ 

๑. ใหวิสาหกิจชุมชนยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคลตามกฎหมายท่ีมีอยูโดยใหกรมสงเสริมการเกษตร
อํานวยความสะดวกใหแกวิสาหกิจชุมชนในการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งเปนนิติบุคคล 

๒. ปรับปรุงองคประกอบคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนและคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณไดขอใหเพ่ิมเติมหลักการเพ่ือยกเวนคาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

ในการโอนอสังหาริมทรัพยจากสมาชิกวิสาหกิจชุมชนใหแกวิสาหกิจชุมชนท่ีไดจัดตั้งเปนนิติบุคคลแลว เพ่ือเปน 
การบรรเทาภาระและสงเสริมใหวิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนและดําเนินกิจการในรูปแบบนิติบุคคลเพ่ิมมากข้ึน 

มติ ครม. : เห็นชอบรางพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหเสนอคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา 
กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สคก./กษ. (กสก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการลดภาระคาธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย
ใหแกสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชนท่ีจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนน้ัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 

 


