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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 52/2561 วันอังคารท่ี 25 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

251261 

 
เรื่อง : ขอถอนรางพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบถอนรางพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดเสนอรางพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ 
2. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2552 อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติตามขอ 1. ตามท่ี กษ. เสนอ 

และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานดานสภานิติบัญญัติพิจารณา
กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 

3. สคก. ไดตรวจพิจารณารางพระราชบัญญัติตามขอ 2. เสร็จแลว ไดแกไขช่ือรางพระราชบัญญัติเปน  
“รางพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. ....” ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ไดขอให กษ. ยืนยัน 
รางพระราชบัญญัติดังกลาว เพ่ือจะไดดําเนินการตอไป 

4. กษ. เสนอวา โดยท่ีสภานิติบัญญัติแหงชาติ ในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2561 ไดพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. .... และลงมติเห็นสมควรประกาศใชเปนกฎหมาย โดยท่ีรางพระราชบัญญัติ
ดังกลาวเปนกฎหมายในการบูรณาการเก่ียวกับการใช การพัฒนา การบริหารจัดการ การบํารุงรักษา การฟนฟู  
และการอนุรักษทรัพยากรนํ้า เพ่ือใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใหมีความประสาน
สอดคลองกันในทุกมิติอยางสมดุลและยั่งยืนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีผลทําใหหลักการเกี่ยว 
กับการบริหารจัดการและการใชนํ้าในการชลประทานตามรางพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. .... ท่ี สคก. 
ตรวจพิจารณาแลวตามขอ 3. เปลี่ยนแปลงไป 

5. นอกจากน้ี ไดมีแผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องทรัพยากรนํ้า เรื่องและ
ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 : การบริหารแผนโครงการท่ีสําคัญตามแผนยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ประเด็น
ยอยท่ี 1.1 : การพัฒนาโครงการพัฒนาแหลงนํ้าตามยุทธศาสตร การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ประเด็นยอยมีกิจกรรม

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถบริหารจัดการทรัพยากร
นํ้าใหมีความประสานสอดคลองกันในทุกมิติอยางสมดุลและยั่งยืน  
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท่ีเก่ียวของกับกรมชลประทานในการแกไขพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซ่ึงแผนการปฏิรูป
ประเทศดังกลาวไดกําหนดใหมีการศึกษาเพ่ือปรับปรุงพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485  
และพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ตลอดจนประกาศคณะกรรมการนโยบายการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหเอกชนรวมลงทุนในโครงการท่ีมีวงเงินมูลคาตํ่ากวาท่ี
กําหนดในมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559  
เพ่ือใหกรมชลประทานสามารถใชวิธีการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐในดานกิจการชลประทานหรือกิจการบริหาร
จัดการนํ้า 

6. ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน กษ. จึงมีความจําเปนตองนํารางพระราชบัญญัติตามขอ 3. ดังกลาว ท่ี สคก.  
ตรวจพิจารณาแลวกลับไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหน่ึง 

มติ ครม. : อนุมัติใหถอนรางพระราชบัญญัติการชลประทาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 52/2560 วันอังคารท่ี 25 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

251261 

 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินคาเกษตรประจําเดือนตุลาคม 2561 และแนวโนมเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพ่ือทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินคาเกษตรประจําเดือนตุลาคม 2561 และแนวโนมเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ภาพรวมรายไดของเกษตรกรในเดือน ต.ค. 2561 อยูท่ีระดับ 169.75 เพ่ิมขึ้นจากเดือน ต.ค. 2560  

รอยละ 3.86 เปนผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 4.25 โดยสินคาสําคัญท่ีมีราคาเพ่ิมขึ้น ไดแก  
มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ลองกอง ปาลมนํ้ามัน และไกเน้ือ ดัชนีราคาปรับตัวลดลงรอยละ 0.37     
โดยสินคาสําคัญท่ีมีราคาลดลง ไดแก ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และไกเน้ือ 

ภาพรวมราคาสินคาเกษตรในเดือน ต.ค. 2561 อยูท่ีระดับ 126.79 ลดลงจากเดือน ต.ค. 2560 รอยละ 
0.37 สินคาท่ีราคาปรับตัวลดลง ไดแก ยางพารา ปาลมนํ้ามัน และไกเน้ือ สินคาท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก ขาวเปลือก
เจาความช้ืน 15% ขาวโพดเลี้ยงสัตว และสุกร เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.ย. ท่ีผานมาดัชนีราคาลดลงรอยละ 0.87 
โดยสินคาท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก ขาวเปลือกเจาความช้ืน 15% มันสําปะหลัง สินคาท่ีราคาปรับตัวลดลง ไดแก   
ไขไก กุงขาวแวนนาไม 

ภาพรวมดานการผลิตสินคาเกษตรในเดือน ต.ค. 2561 อยูท่ีระดับ 133.89 เพ่ิมข้ึนจากเดือน ต.ค. 2560 
รอยละ 4.25 สินคาท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ลองกอง ปาลมนํ้ามัน และ 
ไกเน้ือ สินคาผลผลิตลดลง ไดแก สับปะรด สุกร และไขไก เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.ย. ท่ีผานมาดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น   
รอยละ 11.35 สินคาสําคัญท่ีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา สับปะรด และไขไก สินคา
สําคัญท่ีผลผลิตลดลง ไดแก ลองกอง สุกร และไกเน้ือ 

แนวโนมเดือน พ.ย. - ธ.ค. 2561 
เดือน พ.ย. 2561 วัดจากดัชนีรายไดเกษตรกรในเดือน พ.ย. 2561 เพ่ิมข้ึนจากเดือน พ.ย. 2560 รอยละ 

2.27 เปนผลมาจากดัชนีท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึน รอยละ 2.36 สินคาสําคัญท่ีมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน ไดแก ขาวเปลือก ยางพารา 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือติดตามและเฝาระวังสถานการณดานราคา และการผลิต
สินคาเกษตร ทําใหทราบถึงแนวโนมของปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในภาคเกษตร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปาลมนํ้ามัน และไกเน้ือ ในขณะท่ีดัชนีราคาปรับตัวลดลง รอยละ 0.09 สินคาสําคัญท่ีมีราคาลดลง ไดแก ยางพารา 
ปาลมนํ้ามัน ไกเน้ือ และไขไก  

สินคาท่ีมีผลผลิตออกมากในชวงเดือน พ.ย. 2561 ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา และขาวเปลือก 
เดือน ธ.ค. 2561 ดัชนีรายไดเกษตรกรคาดวาจะทรงตัว และดัชนีราคามีแนวโนมลดลง ขณะท่ีดัชนีผลผลิต     

คาดวาจะใกลเคียงกับชวงเดียวกันของปท่ีผานมา 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 52/2561 วันอังคารท่ี 25 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

251261 

 
เรื่อง : รายงานผลการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราสวน 1 : 4000 (One Map) 
 
สารัตถะ :  คณะกรรมการ กปนร. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ี 
แนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) เพ่ือใหการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขต
ท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรา 1 : 4,000 (One Map) มีผลบังคับใชตามกฎหมาย เพ่ือประโยชนในการบริหาร
จัดการท่ีดินของรัฐเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และกําหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐใหมีความชัดเจนและยั่งยืน อันจะสงผลตอ
การปองกันและระงับการบุกรุกหรือเขาถือครองท่ีดินของรัฐโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) (คณะกรรมการ กปนร.) 

ไดมีมติเสนอผลการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ One Map ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ  
โดยใหคณะกรรมการ กปนร. ดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับผลการดําเนินการดังกลาว 
เพ่ือใหมีผลบังคับใชเปนกฎหมาย ตามหลักการรวม ๔ ขอ ดังน้ี 

(๑) ใหใชแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ One Map ท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลวแทนแผนท่ีแนบทาย
กฎหมาย และใชเปนแนวเขตท่ีดินของรัฐตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ โดยจัดทําในรูปแบบของขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
และมีผลเปนการเพิกถอนแนวเขตท่ีดินของรัฐตามท่ีกฎหมายแตละฉบับกําหนดไว 

(๒) ใหหนวยงานของรัฐท่ีมีท่ีดินของรัฐอยูในความรับผิดชอบดําเนินการแกไขปรับปรุงแนวเขตท่ีดินของรัฐหรือ
แผนท่ีแนบทายกฎหมายในสวนท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงานใหเปนไปตามแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
One Map ท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบใหแลวเสร็จภายในสามรอยหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการ 
กปนร. 

(๓) ใหมีหลักการคุมครองและรับรองการดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน  
และเจาหนาท่ีท่ีไดดําเนินการไปตามอํานาจหนาท่ีในการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ One Map 

(๔) ใหมีคณะกรรมการบริหารจัดการแนวเขตท่ีดินของรัฐ เพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการแนวเขตท่ีดินของรัฐให

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ยธ./กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการท่ีดินของรัฐเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และกําหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐใหมีความชัดเจนและยั่งยืน 
อันจะสงผลตอการปองกันและระงับการบุกรุกหรือเขาถือครองท่ีดินของรัฐ
โดยมิชอบดวยกฎหมาย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เปนไปตามเจตนารมณ หลักการ และหลักเกณฑการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ One Map รวมท้ังกฎหมาย กฎ 
คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวาการใชแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตรสวน  

1 : 4,000 (One Map) จะเปนเครื่องมือท่ีทําใหการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศมีประสิทธิภาพ แตมีขอสังเกตท่ี
สําคัญท่ีอาจจะสงผลกระทบตอสิทธิเกษตรกร  โดยสรุป ดังน้ี 

1. การกําหนดใหใชแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ One Map แทนแผนท่ีแนบทายกฎหมายเดิมท่ีถูกเพิกถอน  
และใชเปนแนวเขตท่ีดินของรัฐตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ จากการตรวจสอบขอมูลแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ One Map 
ปรากฏวาบางสวนมีการกําหนดใหเปนพ้ืนท่ีปาไมไมสอดคลองกับหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีเดิมในพ้ืนท่ีน้ันๆ 
ประกอบดวย 

๑.1 พ้ืนท่ีท่ีมีการกันออกหรือถอนสภาพจากปาสงวนแหงชาติหรือปาอนุรักษตามกฎหมายไวแลว ซึ่งตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2533 เห็นชอบในหลักการใหถือวาพ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีท่ีถูกกันออกจาก 
การเปนปาไมถาวรดวย และในพ้ืนท่ีน้ีสวนใหญมีการออกเอกสารสิทธิตามกฎหมายท่ีดิน หรือการจัดท่ีดินใหเกษตรกร 
ตามหลักฐาน ส.ป.ก. 4-01 ซึ่งถือวาเปนการดําเนินการท่ีรัฐไดใหการรับรองสิทธิไวแลว แตแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
One Map กําหนดใหพ้ืนท่ีประเภทน้ีเปนพ้ืนท่ีปาไมถาวร 

1.2 พ้ืนท่ีท่ีไดมีการจําแนกออกจากปาไมถาวร หรือปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2504 
ใหเปนท่ีจัดสรรเพ่ือเกษตรกรรมหรือใชประโยชนทางราชการโดยเฉพาะหรือใชประโยชนอยางอ่ืน และทางหนวยราชการ
ยังไมสามารถดําเนินการไดหมดตามท่ีขอไวเดิม (โดยยังไมมีการสงคืนพ้ืนท่ี) รวมถึงพ้ืนท่ีท่ีไมเคยถูกกําหนดไวเปนปาไม
ถาวรหรือปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2504 (นอกเขตปาไมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 
พฤศจิกายน 2504 หรือปาไมถาวร) แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐ One Map กําหนดเปนปาไมถาวร 

1.3 พ้ืนท่ี ส.ป.ก. ท่ีไดรับมอบจากหนวยงานของรัฐ และไดประกาศเขตปฏิรูปท่ีดินตามแผนท่ีทายพระราช
กฤษฎีกา รวมท้ังไดออกหลักฐาน ส.ป.ก. 4-01 ใหราษฎรแลว แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน  
1 : 4,000 (One Map) ท่ีกําหนดใหมเปลี่ยนแปลงมีผลใหพ้ืนท่ีท่ีไดรับมอบดังกลาวพนจากสภาพการเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 
และกลับคืนเปนพ้ืนท่ีของหนวยงานรัฐท่ีรับชอบอยูเดิม เชน กลับคืนเปนท่ีจําแนกออกจากปาไมถาวรเดิมตามมติ
คณะรัฐมนตรี กลับคืนเปนเขตรักษาพันสัตวปา ซึ่งจะทําใหมีผลกระทบกับราษฎร รัฐบาลหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
สมควรมีมาตรการแกไข และเยียวยาผลกระทบกับราษฎรเหลาน้ัน เน่ืองจากมิใชเปนความผิดพลาดของราษฎร 

ดังน้ัน เพ่ือใหแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) ท่ีจะตองใชแทน
แผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐเดิมท้ังหมดมีขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน จึงควรกําหนดแนวทางเพ่ิมเติมใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
สามารถปรับขอมูลใหตรงกับขอเท็จจริงพรอมเหตุผลกอนดําเนินการแกไขแผนท่ีใหเปนไปตามท่ีกฎหมาย  
มติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบกําหนดไว เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายตอภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ 
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2. กรณีใหหนวยงานของรัฐท่ีมีท่ีดินของรัฐอยูในความรับผิดชอบดําเนินการแกไขปรับปรุงแนวเขตท่ีดินหรือแผนท่ี
แนบทายกฎหมายในสวนท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงานใหเปนไปตามแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบ
บูรณาการ มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) One Map ท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบใหแลวเสร็จภายในสามรอย
หกสิบวัน โดยอาจขอขยายระยะเวลาการดําเนินการตอคณะกรรมการ กปนร. ได ตามเหตุผลความจําเปน แตท้ังน้ีไมเกิน
หน่ึงรอยแปดสิบวัน (ตามหนังสือคณะกรรมการ กปนร. ดวนท่ีสุด ท่ี ปป 0001.3 (ก)/132 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2561 
ขอ 3 (4))น้ัน เห็นควรจัดสรรงบประมาณ และมอบหมายเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเปนการเฉพาะเพ่ือให
สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

3. กรณีใหมีคณะกรรมการบริหารจัดการแนวเขตท่ีดินของรัฐ เพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการแนวเขตท่ีดินของรัฐให
เปนไปตามเจตนารมณ หลักการ หลักเกณฑการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ 1 : 4,000  
(One Map) และเสนแนวเขตท่ีดินของรัฐตามผลการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ  
มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) และเสนแนวเขตท่ีดินของรัฐตามผลการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของ
รัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4,000 (One Map) ท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ รวมท้ังกฎหมาย กฎ คําสั่ง 
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ รวมถึงพิจารณาดําเนินการตอขอรองเรียนตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก 
การดําเนินการ (ตามหนังสือของคณะกรรมการ กปนร. ดวนท่ีสุด ท่ี ปป 0001.3 (ก)/132 ลงวันท่ี 21 กันยายน 2561) 
ขอ 3 (5)) น้ัน เห็นควรนําแนวทางการพิจารณาการปฏิบัติงาน ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวโดยระเบียบ กฎหมาย  
หรือมติคณะรัฐมนตรี ของแตละหนวยงานมาประกอบการพิจารณาดวย ท้ังน้ี เพ่ือใหแนวทางการบริหารจัดการ 
ท่ีคณะกรรมการฯ จะกําหนดข้ึนดังกลาวสามารถนําไปใชในการวางแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายของแตละหนวยงาน 
ไดอยางตอเน่ืองสอดคลองกัน รวมท้ังมาตรการในการเยียวยาผูไดรับผลกระทบตองมีความชัดเจนไมเปนภาระ 
ตองบประมาณแผนดิน และไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน 

4. กรณีใหมีหลักการคุมครองและรับรองการดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน  
และเจาหนาท่ีท่ีไดดําเนินการไปตามอํานาจหนาท่ีในการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน  
1 : 4,000 (One Map) (ตามหนังสือของคณะกรรมการ กปนร. ดวนท่ีสุด ท่ี ปป 0001.3 (ก)/132 ลงวันท่ี 21 
กันยายน 2561) ขอ 3 (7)) น้ัน เห็นควรกําหนดใหครอบคลุมถึงคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน และ
เจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการตอเน่ืองจากการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 
1 : 4,000 (One Map) ภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ ไวดวย เน่ืองจากการกําหนดหลักการคุมครอง
ดังกลาวจะเปนมาตรการท่ีเจาหนาท่ีรัฐไมตองรับผิดตามกฎหมายของผลท่ีจะเกิดข้ึนตามมาภายหลัง 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 
(One Map) ของคณะกรรมการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map) 
(คณะกรรมการ กปนร.) โดยใหคณะกรรมการ กปนร. รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยในประเด็นการใหหนวยงาน 
ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการดูแลท่ีดินของรัฐแตละประเภทตรวจสอบแนวเขตท่ีดินของรัฐอีกครั้ง โดยเฉพาะแนวเขตท่ีดิน 
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ของรัฐท่ีทับซอนกับท่ีดินของประชาชนและขอสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณในประเด็นการกําหนดพ้ืนท่ี
บางสวนใหเปนพ้ืนท่ีปาไมยังไมสอดคลองกับหลักการตามกฎหมายท่ีใชในการดําเนินงานและมติคณะรัฐมนตรีเดิมในพ้ืนท่ีน้ันๆ 
ไปหารือรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย ใหไดขอยุติในแตละ
ประเด็นท่ีชัดเจนโดยเร็ว แลวใหหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในการดูแลท่ีดินของรัฐแตละประเภทนําขอยุติ
ดังกลาวไปประกอบการดําเนินการตรวจสอบเสนแนวเขตท่ีดินของรัฐใหถูกตอง ตรงกัน และเห็นชอบรวมกันกอน  
แลวใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบในการรับรองเสนแนวเขตท่ีดินของรัฐอีกครั้งหน่ึง ท้ังน้ี  
การดําเนินการตางๆ ดังกลาวขางตนใหหนวยงานตางๆ ดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามกฎหมาย กฎ คําสั่ง ระเบียบ 
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

2. ใหกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของซึ่งมีอํานาจหนาท่ี 
ตามกฎหมายเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ และแกไขแผนท่ีแนบทายกฎหมาย
ใหสอดคลองกับผลการดําเนินการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน 1 : 4000 (One Map) 
(ตามขอ 1) โดยใหคณะกรรมการ กปนร. เปนฝายประสานงานและใหขอเสนอแนะในการดําเนินการ ท้ังน้ี หนวยงาน 
ของรัฐดังกลาวขางตนตองเรงรัดดําเนินการแกไขหรือปรับปรุงกฎหมายในความรับผิดชอบใหแลวเสร็จโดยเร็วภาย 
ในสามรอยหกสิบวันนับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบในการรับรองเสนแนวเขตของรัฐแลว  
โดยอาจเสนอขอขยายระยะเวลาการดําเนินการตอคณะกรรมการ กปนร. ไดตามเหตุผลความจําเปน แตท้ังน้ีไมเกิน 
หน่ึงรอยแปดสิบวัน 

3. เห็นชอบในหลักการการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแนวเขตท่ีดินของรัฐเพ่ือทําหนาท่ีบริหาร
จัดการแนวเขตท่ีดินของรัฐ ใหคณะกรรมการ กปนร. และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นและขอสังเกตของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เชน การกําหนดอํานาจหนาท่ีและ
องคประกอบของคณะกรรมการดังกลาวใหชัดเจน ไมซ้ําซอนกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตามกฎหมายเฉพาะอ่ืน 
การนําแนวทางการพิจารณาการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวโดยกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี 
ของแตละหนวยงานมาประกอบการพิจารณา เปนตน ไปพิจารณาประกอบการดําเนินการตอไป ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการ 
ท่ีแตงตั้งข้ึนสามารถขับเคลื่อนการดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการแนวเขตท่ีดินของรัฐรวมกับกระทรวงมหาดไทย
และคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติดวย 

4. ในการดําเนินการแกไขปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของหรือแผนท่ีแนบทายกฎหมายของหนวยงานของรัฐ 
หากมีกรณีใดประสบปญหาอุปสรรคในการดําเนินการ ใหหนวยงานของรัฐเจาของเรื่องรายงานสภาพปญหา พรอมขอเสนอแนะ
แนวทางการแกไขตอคณะกรรมการบริหารจัดการแนวเขตท่ีดินของรัฐท่ีจะไดแตงตั้งข้ึน เพ่ือพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 52/2561 วันอังคารท่ี 25 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

251261 

 
เรื่อง : การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

กรณีรายงานงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป 
 
สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1) ขออนุมัติโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 2 หนวยงาน 9 โครงการ วงเงิน 
14,216.0760 ลานบาท 

2) ขออนุมัติใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนําคาใชจายในการดําเนินโครงการตามขอ 1) ยื่นเปนคํา
ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอสํานักงบประมาณ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงบประมาณ กําหนดใหสวนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน ท่ีขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป ใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติกอนเสนอรายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใน
วันท่ี 14 ธันวาคม 2561 

2. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0505/ว555 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 
กําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนเรงรัดการเสนอเรื่องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการ
งบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยดวน เพ่ือจะไดนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมติใหทันภายในวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว ไมมีขอขัดของตอการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กรณีรายการงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 
ลานบาทข้ึนไป ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ เน่ืองจากเปนการดําเนินการตามมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ใหเสนอเรื่องขอรับการ

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

- 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จัดสรรงบประมาณรายการงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยดวน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการการยื่นคําของบประมาณรายการผูกพันขามปงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป 
ตามนัยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย จํานวนรวม 12 โครงการ 
โดยใหกระทรวงมหาดไทยจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามความเหมาะสมจําเปน ตามวงเงินงบประมาณประจําป
เสนอสํานักงบประมาณพิจารณาตามข้ันตอนตอไป ท้ังน้ี ใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม  
สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาประกอบ 
การดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหสํานักงบประมาณรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
3. ใหกระทรวงมหาดไทยไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 

(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 52/2561 วันอังคารท่ี 25 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

251261 

 
เรื่อง : การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

กรณีรายการงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป (เพ่ิมเติม) 
 
สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1) ขออนุมัติโครงการของกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 โครงการ วงเงิน 9,800.0000 ลานบาท 
2) ขออนุมัติใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนําคาใชจายในการดําเนินโครงการตามขอ 1) ยื่นเปนคํา

ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอสํานักงบประมาณ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงมหาดไทยเสนอรายการงบประมาณของหนวยงานในสังกัด ท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป 

เพ่ือเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแลว จํานวน 9 โครงการ ดังน้ี 
1.1 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 โครงการ วงเงิน 1,862.4760 ลานบาท 
1.2 กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 โครงการ วงเงิน 12,353.6000 ลานบาท 

รวมท้ังสิ้น จํานวน 9 โครงการ วงเงิน 14,216.0760 ลานบาท 
2. กระทรวงมหาดไทยมีหนวยงานท่ีจะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สําหรับการงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป (เพ่ิมเติม) (โครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าคลองเปรม
ประชากรจากคลองบางบัวลงสูแมนํ้าเจาพระยา และโครงการจางท่ีปรึกษาควบคุมการกอสรางโครงการกอสราง
อุโมงคระบายนํ้าคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสูแม นํ้าเจาพระยา) จํานวน 1 โครงการ วงเงิน 
9,800.0000 ลานบาท (เงินงบประมาณ : 8,820.0000 ลานบาท) (เงินรายได กทม. : 980.0000 ลานบาท) 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการการยื่นคําของบประมาณรายการผูกพันขามปงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000  
ลานบาทข้ึนไป ตามนัยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย  
จํานวนรวม 12 โครงการ โดยใหกระทรวงมหาดไทยจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามความเหมาะสมจําเปน  
ตามวงเงินงบประมาณประจําปเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาตามข้ันตอนตอไป ท้ังน้ี ใหกระทรวงมหาดไทย 

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

- 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาประกอบการดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหสํานักงบประมาณรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
3. ใหกระทรวงมหาดไทยไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 

(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรฐัมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 52/2561 วันอังคารท่ี 25 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

251261 

 
เรื่อง : รางเอกสารยุทธศาสตรความรวมมือดานสิ่งแวดลอมลานชาง-แมโขง พ.ศ. 2561-2565 
 
สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบตอรางเอกสารยุทธศาสตรความรวมมือดานสิ่งแวดลอมลานชาง-แมโขง พ.ศ. 2561-2565 
2. อนุมัติใหปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายใหการรับรอง

เอกสารและลงนามในหนังสือรับรองรางเอกสารยุทธศาสตรฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รางยุทธศาสตรความรวมมือดานสิ่งแวดลอมลานชาง-แมโขง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุน

การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมภายใตความรวมมือลานชาง-แมโขงใหมีความชัดเจนข้ึน รวมถึงการสนับสนุนทางการเงิน 
ท่ีจําเปนใหกับประเทศสมาชิกควบคูกับการพัฒนาและขยายตัวของเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใน 
อนุภูมิภาค รวมถึงการจัดตั้งเวทีสําหรับการหารือแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอมใหกับประเทศสมาชิก สงเสริมความเปนอยู
ของประชาชนในทองถ่ิน และลดชองวางการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียน ใหมีความสอดคลอง 
กับยทุธศาสตรอาเซียน-จีน วาดวยความรวมมือดานสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ รวมถึงการสงเสริมการดําเนินงาน
ตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ (Sustainable Development Goals: SDGs) 

2. ศูนยความรวมมือดานสิ่งแวดลอมลานชาง-แมโขง ซึ่งเปนหนวยงานกลางในการจัดทํารางยุทธศาสตร 
ความรวมมือฯ ดังกลาว ไดขอความอนุเคราะหประเทศสมาชิกกรอบความรวมมือลานชาง-แมโขง พิจารณาใหความเห็น
และใหการรับรอง ซึ่งราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
ไดจัดสงหนังสือรับรองรางเอกสารฯ แลว จึงประสงคขอรับการรับรองตอรางเอกสารฯ จากประเทศสมาชิกภายในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลววา 
1. เห็นชอบตอรางยุทธศาสตรความรวมมือดานสิ่งแวดลอมลานชาง-แมโขง พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ซึ่งจะชวย

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

เ พ่ื อส นับส นุนการดํ า เ นินงานด านสิ่ ง แวดลอมภาย ใต 
ความรวมมือลานชาง-แมโขง ใหมีความชัดเจนข้ึน รวมถึงสนับสนุน 
ทางการเงินท่ีจําเปนใหกับประเทศสมาชิกควบคูไปกับการพัฒนาและ
โครงการการพัฒนาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในอนุภูมิภาค สงเสริมความเปนอยูของ
ประชาชนในทองถ่ินและลดชองวางการพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการสราง
ประชาคมอาเซียน รวมถึงสงเสริมการดําเนินงานเปาหมายการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สงเสริมใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและยกระดับความสามารถในการจัดการดานสิ่งแวดลอมในอนุภูมิภาคลานชาง-แมโขง 
๒. เห็นควรอนุมัติใหปลัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายใหการรับรองเอกสาร

และลงนามในหนังสือรับรองฯ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติท้ัง 2 ขอ ตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 52/2561 วันอังคารท่ี 25 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

251261 

 
เรื่อง : รางเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งท่ี 7 
 
สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบรางเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-
รัสเซีย ครั้งท่ี 7 

2. ขออนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศรวมรับรองเอกสารดังกลาวกับรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาสหพันธรัฐรัสเซีย โดยไมมีการลงนาม 

3. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางบันทึกการประชุมดังกลาวในสวนท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนิน
ความสัมพันธ แตไมใชสาระสําคัญหรือกระทบตอผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหกระทรวงการตางประเทศ 
และคณะผูแทนไทยท่ีเขารวมการประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ สามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงการตางประเทศมีกําหนดเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี

ไทย-รัสเซีย ครั้งท่ี 7 ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 โดยมรีัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนประธานรวมฝายไทย 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาสหพันธรัฐรัสเซียเปนประธานรวมฝายรัสเซีย ซึ่งเปนไปตาม 
การมอบหมายของนายวลาดิมีร ปูติน ประธานาธิบดีแหงสหพันธรัฐรัสเซียตั้งแตการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวย
ความรวมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย ครั้งท่ี 5 เปนตนมา 

2. สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจําประเทศไทยได เสนอรางเอกสารบันทึกการประชุม
คณะกรรมาธิการรวมฯ ครั้งท่ี 7 ซึ่งบรรจุประเด็นความรวมมือทวิภาคีท่ีคาดวาท้ังสองฝายจะหยิบยกข้ึนหารือระหวาง 
การประชุมคณะกรรมาธิการรวมดังกลาว มาใหฝายไทยพิจารณา 

3. กระทรวงการตางประเทศไดรวมหารือกับฝายรัสเซีย ในการจัดทําเอกสารบันทึกการประชุมดังกลาว  
โดยสะทอนประเด็นและทาทีท่ีเปนผลประโยชนของไทยตามขอมูลและขอคิดเห็นท่ีไดรับจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

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

เพ่ือประโยชนของการดําเนินความสัมพันธ และประโยชนตอ
การพัฒนาประเทศของท้ังสองฝาย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท้ังน้ี เอกสารบันทึกการประชุมดังกลาวจะจัดทําข้ึนเปนภาษาอังกฤษ โดยใหประธานรวมท้ังสองฝายรับรอง และไมมี 
การลงนามในเอกสารผลการประชุมน้ี 

4. รางเอกสารบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ ครั้งท่ี 7 มีสาระสําคัญเก่ียวกับประเด็นความรวมมือ 
ทวิภาคีท่ีท้ังสองประเทศไดดําเนินการรวมกันมาอยางตอเน่ือง รวมท้ังประเด็นท่ีท้ังสองฝายเห็นพองท่ีจะแกไข  
พัฒนาและ/หรือผลักดันใหเกิดความคืบหนา เพ่ือประโยชนของการดําเนินความสัมพันธ และประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศของท้ังสองฝาย โดยมีประเด็นหลักท่ีจะหยิบยกข้ึนหารือระหวางการประชุมคณะกรรมาธิการรวมฯ ไดแก  
ความรวมมือดานการเมือง เศรษฐกิจ การคาและการลงทุน อุตสาหกรรม พลังงาน  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
การเกษตร การศึกษาและวัฒนธรรม การทองเท่ียว และสิ่งแวดลอม เปนตน 

5. รางเอกสารบันทึกการประชุมดังกลาว เปนเพียงเอกสารท่ีประกาศเจตนารมณทางการเมืองและผูกพัน 
ทางดานนโยบายเก่ียวกับการผลักดันใหบังเกิดและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย 
ในมิติตางๆ มิไดมีถอยคําหรือบริบทใดท่ีเปนการแสดงเจตนาท่ีจะกอใหเ กิดพันธกรณีระหวางกันในลักษณะ 
ท่ีเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ รางบันทึกการประชุมฯ จึงไมใชสนธิสัญญาภายใตบังคับของกฎหมาย
ระหวางประเทศ และไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางเอกสาร
บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย – รัสเซีย ครั้งท่ี 7 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและ
ไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

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

ครั้งท่ี 52/2561 วันอังคารท่ี 25 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

251261 

 
เรื่อง : การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

กรณีรายงานงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป (เพ่ิมเติม) (โครงการกอสรางกระทรวงมหาดไทย
แหงใหมและโครงการสรางการรับรูสูชุมชนของกระทรวงมหาดไทย) 

 
สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1) ขออนุมัติโครงการของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จํานวน 1 โครงการ วงเงิน 8,701.7996 ลานบาท 
2) ขออนุมัติใหหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนําคาใชจายในการดําเนินโครงการตามขอ 1) ยื่นเปนคํา

ขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตอสํานักงบประมาณ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงมหาดไทยเสนอรายการงบประมาณของหนวยงานในสังกัด ท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป 

เพ่ือเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแลว จํานวน 9 โครงการ ดังน้ี 
1.1 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 โครงการ วงเงิน 1,862.4760 ลานบาท 
1.2 กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 โครงการ วงเงิน 12,353.6000 ลานบาท 

รวมท้ังสิ้น จํานวน 9 โครงการ วงเงิน 14,216.0760 ลานบาท 
2. กระทรวงมหาดไทยมีหนวยงานท่ีจะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สําหรับการงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป (เพ่ิมเติม) (โครงการสรางการรับรูสูชุมชนของ
กระทรวงมหาดไทย) จํานวน 1 โครงการ วงเงิน 8,701.7996 ลานบาท 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการการยื่นคําของบประมาณรายการผูกพันขามปงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต 1,000  
ลานบาทข้ึนไป ตามนัยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงมหาดไทย  
จํานวนรวม 12 โครงการ โดยใหกระทรวงมหาดไทยจัดลําดับความสําคัญของโครงการตามความเหมาะสมจําเปน  
ตามวงเงินงบประมาณประจําปเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาตามข้ันตอนตอไป ท้ังน้ี ใหกระทรวงมหาดไทย 
รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

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

- 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แหงชาติไปพิจารณาประกอบการดําเนินการตอไปดวย 
2. ใหสํานักงบประมาณรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
3. ใหกระทรวงมหาดไทยไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 

(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
 


