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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 1/2562 วันพุธท่ี 2 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020162 

 
เรื่อง : ขออนุมัติดําเนินโครงการอางเก็บนํ้าลํานํ้าชีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

๑. อนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) ดําเนินโครงการอางเก็บนํ้าลํานํ้าชีอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ มีกําหนดแผนงานโครงการ 6 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 - ๒๕๖7) กรอบวงเงิน
งบประมาณโครงการท้ังสิ้น 3,10๐ ลานบาท  

2. อนุมัติหลักการใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) สามารถจายคาชดเชยพิเศษแทน 
การจัดสรรท่ีดินแปลงอพยพในกรณีท่ีกรมชลประทานไมสามารถจัดสรรท่ีดินแปลงอพยพใหแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบ
หรือราษฎรไมประสงคจะรับท่ีดินแปลงอพยพ 

3. มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามแผนงานปฏิบัติการปองกัน แกไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
(กรมชลประทาน) เสนออยางเครงครัด 

4. มอบหมายใหสํานักงบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหเปนไปตามแผนงานของโครงการตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กรมชลประทาน ไดเริ่มศึกษาโครงการลุมนํ้าชี ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยไดรับความชวยเหลือจาก USBR 

(United State Bureau of Reclamation) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือศึกษาวางแผนพัฒนาแหลงนํ้าในลุมนํ้า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและไดจัดทํารายงานความเหมาะสมของโครงการนํ้าชีแลวเสร็จเมื่อป ๒๕๑๔ ผลการศึกษาเสนอ
ใหกอสรางเข่ือนเก็บกักนํ้าขนาดความจุ ๑,๘๖๐ ลานลูกบาศกเมตร และเข่ือนทดนํ้าท่ีบานยางนาดี ซึ่งสามารถสงนํ้า 
ใหพ้ืนท่ีชลประทานไดประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ ไร 

2. ตอมาเมื่อวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๒๖ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ไดพระราชทานกระแส
พระราชดําริเก่ียวกับโครงการเข่ือนกักเก็บนํ้าลํานํ้าชี ณ กรมราชองครักษ สวนจิตรลดา ความตอนหน่ึงวา “...เข่ือนเก็บ
กักนํ้าลํานํ้าชี พิกัดทําเลท่ีสรางเข่ือน 47 PQT 886 - 650 แผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 ระวาง 5340 IV ในเขต

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

1. เปนแหลงนํ้าสนับสนุนสถานีสูบนํ้าตามลํานํ้าชี ตั้งแตบริเวณ
ทายเข่ือนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ จนถึงจุดบรรจบลํานํ้าพองในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดขอนแกน 

2. พ้ืนท่ีรับประโยชนในฤดูฝน จํานวน 75,000 ไร และฤดูแลง 
จํานวน 30,000 ไร 

3. เปนแหลงนํ้าสนับสนุนการประมง 
4. สามารถชวยบรรเทาอุทกภัยบริเวณพ้ืนท่ีทายอางเก็บนํ้า 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งกรมชลประทานวางโครงการจะกอสรางข้ึนน้ัน ปรากฏวามีปญหาเรื่องท่ีดินภายในอางเก็บ
นํ้ามาก เพราะพ้ืนท่ีถูกนํ้าทวมเปนอางเก็บนํ้าถึง 190,000 ไร ประกอบกับมีราษฎรอาศัยทํากินอยูในพ้ืนท่ีดังกลาว 
น้ีเปนจํานวนมากดวยทําใหการแกไขปญหาเรื่องท่ีดินของอางเก็บนํ้าแหงน้ีกระทําไดยากมาก จึงควรพิจารณาเลื่อนเข่ือน
เก็บกักนํ้าลํานํ้าชีมากอสรางใตลงไปท่ีพิกัด 47 PQT984 - 485 แผนท่ีมาตราสวน 1 : 50,000 ระวาง 5340 I  
ซึ่งอางเก็บนํ้าอาจจะเล็กลง แตปญหาเรื่องท่ีดินภายในอางเก็บนํ้ามีนอยสามารถทําการกอสรางได และควรพิจารณา
วางโครงการและกอสรางอางเก็บนํ้าหรือฝายทดนํ้าทางบริเวณตนนํ้าลํานํ้าชี และตามลํานํ้าสาขาตาง ๆ ของลํานํ้าชี  
เพ่ือจัดหานํ้าชวยเหลือราษฎรหมูบานตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีจะเปนอางเก็บนํ้าลํานํ้าชีเดิมใหสามารถมีนํ้าทําการเพาะปลูก 
ไดท้ังในระยะฤดูฝน - ฤดูแลง และมีนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคตลอดปดวย...” 

3. กรมชลประทานจึงไดศึกษาศักยภาพการพัฒนาแหลงนํ้าและการใชนํ้าในลุมนํ้าชีอยางเปนระบบในชวงป 
๒๕๒๗ – ๒๕๓๑ โดยความชวยเหลือจากประชาคมยุโรป กรมชลประทานจึงไดวาจางบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือศึกษาความ
เหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาลุมนํ้าชีตอนบนแลวเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ไดมีมติเห็นชอบตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๐ และใหดําเนินการเพ่ิมเติม
กอนเปดโครงการ 

4. กรมชลประทานไดศึกษาตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติแลวเสร็จในป ๒๕๔๔ และไดสงรายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติมใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งตอมาในป 2554 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีหนังสือแจงผลการพิจารณาวา หากดําเนินการตามมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแลวเสร็จก็สามารถนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการกอสรางอางเก็บนํ้ายางนาดี (เดิม) ได 

5. กรมชลประทานไดสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  
ท่ีทรงพระราชทานกระแสพระราชดําริเก่ียวกับโครงการ จึงขอเปลี่ยนช่ือ จาก “โครงการอางเก็บนํ้ายางนาดี จังหวัดชัยภูมิ” 
เปน “โครงการอางเก็บนํ้าลํานํ้าชีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ” 

6. ตอมาในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ครั้งท่ี 4/๒๕59 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการใหกรมชลประทานดําเนินโครงการอางเก็บนํ้าลํานํ้าชีอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดชัยภูมิ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการตอไปและขอใหช้ีแจงทําความเขาใจกับประชาชน 
ท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการดังกลาวใหชัดเจน 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ สําหรับคาใชจายในการดําเนินโครงการอางเก็บนํ้าลํานํ้าชี 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(กรมชลประทาน) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกตของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 1/2562 วันพุธท่ี 2 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020162 

 
เรื่อง : ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สําหรับรายการงบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแต

หน่ึงพันลานบาทข้ึนไป (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สําหรับรายการ
งบประมาณท่ีมีวงเงินตั้งแตหน่ึงพันลานบาทข้ึนไป จํานวน 3 โครงการ วงเงินท้ังสิ้น 3,318.7197 ลานบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบตามท่ีผูอํานวยการสํานักงบประมาณเสนอ

ขอใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนเรงรัดการเสนอเรื่องขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการงบประมาณ 
ท่ีมีวงเงินตั้งแตหน่ึงพันลานบาทข้ึนไปใหไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยดวน เพ่ือจะไดนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติใหทันตอไป 

2. กรมชลประทานมีโครงการท่ีมีวงเงินตั้งแตหน่ึงพันลานบาทข้ึนไปท่ีจําเปนตองเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป วงเงินดําเนินการท้ังสิ้น 16,593.5986 ลานบาท โดยมีวงเงินท่ีจะขอตั้งงบประมาณ ปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 วงเงิน3,318.7197 ลานบาท จํานวน 3 โครงการ ดังน้ี 

2.1 โครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนโครงการ 
ท่ีคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติไดเห็นชอบใหเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ
อยูระหวางดําเนินการเสนอเรื่องเพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบใหดําเนินโครงการขนาดใหญ วงเงินงบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 21,000 ลานบาท โดยมีรายการท่ีมีวงเงินงบประมาณเกิน 1,000 ลานบาท จํานวน 4 รายการ ไดแก  
งานขุดคลองระบายนํ้าหลากพรอมอาคารประกอบ สัญญาท่ี 1 – 4 วงเงิน 12,797.3570 ลานบาท สรุปไดดังน้ี 

*จํานวน : ลานบาท* 
ลําดับ รายการ ปงบประมาณ รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 
1 สัญญาท่ี 1 564.3166 599.5868 685.2420 972.4376 - 2,821.5830 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือกรมชลประทานจะดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2 สัญญาท่ี 2 572.3282 723.9275 694.9704 870.4149 - 2,861.6410 
3 สัญญาท่ี 3 746.6266 987.2058 987.2058 1,012.0948 - 3,733.1330 
4 สัญญาท่ี 4 676.2000 894.0820 894.0820 916.6360 - 3,381.0000 

รวม สญัญาท่ี 1 - 4 2,559.4714 3,204.8021 3,261.5002 3,771.5833 - 12,797.3570 

2.2 โครงการปรับปรุงคลองยม – นาน เปนโครงการท่ีบรรเทาปญหานํ้าทวมในฤดูฝนและปญหาขาดแคลนนํ้า
ใหแกราษฎรซึ่งโครงการดังกลาวมีความจําเปนเรงดวน ตามนโยบายของรัฐบาล สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2581) วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 2,875.0000 ลานบาท โดยมีรายการท่ีมีวงเงินงบประมาณเกิน 
1,000 ลานบาท จํานวน 1 รายการ ไดแก โครงการปรับปรุงคลองยม – นาน 

*จํานวน : ลานบาท* 
ลําดับ รายการ ปงบประมาณ รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 
1 ปรับปรุงคลอง

ยม – นาน 
437.8641 294.6454 372.1836 372.1836 712.4437 2,189.3204 

2.3 โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (ระยะท่ี 1) เปนโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบใหดําเนินโครงการแลว เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 วงเงินงบประมาณรวมท้ังสิ้น 3,440.0000 ลานบาท  
โดยมีรายการท่ีมีวงเงินงบประมาณเกิน 1,000 ลานบาท จํานวน 1 รายการ ไดแก คลองผันนํ้าลําปะทาว-สระเทวดา 
พรอมอาคารประกอบ 

*จํานวน : ลานบาท* 
ลําดับ รายการ ปงบประมาณ รวม 

2563 2564 2565 2566 2567 
1 คลองผันนํ้าลาํ

ปะทาว-สระ
เทวดา พรอม

อาคารประกอบ 

321.3842 421.8060 421.8060 441.9250 - 1,606.9212 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการการยื่นคําของบประมาณ  รายการผูกพันขามปงบประมาณที่มีว ง เ งินตั้ งแต  
1,000 ลานบาทข้ึนไป ตามนัยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 3 โครงการ  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอสํานักงบประมาณพิจารณาตามข้ันตอนตอไป 
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ท้ังน้ี ใหก ระทรวง เกษตรและสหกรณ  (กรมชลประทาน )  รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงาน
ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติไปดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 1/2562 วันพุธท่ี 2 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020162 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลทุงตะไคร ตําบลชองไมแกว และตําบลตะโก 

อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
ในทองท่ีตําบลทุงตะไคร ตําบลชองไมแกว และตําบลตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปน
การกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือประโยชนแกการชลประทาน ในการกอสรางประตูระบายนํ้าพรอมอาคาร
ประกอบตามโครงการบรรเทาอุทกภัยลุมนํ้าคลองตะโกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชุมพร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา เน่ืองสภาพภูมิประเทศของจังหวัดชุมพรบริเวณพ้ืนท่ีตนนํ้ามีความลาดชันและบริเวณพ้ืนท่ี

ตอนลางเปนท่ีราบสลับกับท่ีดอน เมื่อเกิดฝนตกหนักและตอเน่ืองหลายวันในชวงฤดูฝนหรือแมแตชวงฤดูแลงบางป  
นํ้าจะไหลหลากเขาทวมพ้ืนท่ีตอนลางกอนไหลออกสูทะเลเปนประจําทุกป ซึ่งสรางความเดือดรอนและกอใหเกิดความ
เสียหายตอชาวชุมพรท้ังชีวิตและทรัพยสินเปนอยางยิ่ง ตอมาป 2541 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดําริ ใหเรงรัดงานปองกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร กรมชลประทานจึงไดดําเนินงาน 
ตามแนวพระราชดําริจนถึงปจจุบัน เชน การพัฒนาพ้ืนท่ีหนองใหญเปนแกมลิงธรรมชาติ การขุดคลองหัววัง – พนังตัก 
เพ่ือระบายนํ้าออกสูทะเลและกอสรางอาคารระบายนํ้าในคลองสายหลักตางๆ ปจจุบันสามารถปองกันนํ้าทวมในเขตเมือง
ชุมพรซึ่งตั้งอยูในบริเวณลุมนํ้าคลองทาตะเภาไดอยางเปนท่ีนาพอใจ แตยังไมสามารถปองกันปญหานํ้าทวมในพ้ืนท่ีลุมนํ้าอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ ไดแก ลุมนํ้าคลองชุมพร ลุมนํ้าคลองสวี ลุมนํ้าคลองตะโก ลุมนํ้าหลังสวน และลุมนํ้าคลองละแม – คลองดวด 

2. ดังน้ัน เพ่ือแกไขหรือบรรเทาปญหาดังกลาวตามขอ 1 กรมชลประทานจึงไดมีแผนงานกอสรางโครงการ
บรรเทาอุทกภัยลุมนํ้าคลองตะโกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชุมพร โดยมีระยะเวลากอสรางโครงการท้ังสิ้น 4 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2563) ใชงบประมาณในการกอสราง 710 ลานบาท ลักษณะของโครงการประกอบดวย 
(1) บริเวณประตูระบายนํ้าและอาคารประกอบ (2) งานเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าคลองธรรมชาติสายหลัก 
และอาคารประกอบ จํานวน 4 แหง ไดแก คลองตะโก คลองโชน คลองเพรา และหวยทอนพลา (3) อาคารบังคับนํ้า  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือทําการสํ ารวจขอ เ ท็จจริ ง เ ก่ียวกับอสั งหาริมทรัพย 
ท่ีจะเวนคืนท่ีแนนอนตามแผนงานกอสรางท่ีกําหนดไว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1 แหง ไดแก ประตูระบายนํ้าคลองตะโก ตําบลทุงตะไคร (4) งานปรับปรุงสะพานทอลอดถนน และสะพานทางรถไฟ 
ท่ีเปนอุปสรรคและกีดขวางการไหลของนํ้า ซ่ึงโครงการน้ีเมื่อดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการนํ้าหลาก และเก็บกักนํ้าในลํานํ้าไวใชประโยชนเพ่ือกิจการตางๆ เชน การเกษตร การอุปโภค
บริโภค ตลอดจนการปองกันและบรรเทาอุทกภัย 

3. การดําเนินโครงการดังกลาวตามขอ 2. มีท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิท่ีถูกเขตกอสราง จํานวนประมาณ 282 แปลง 
เน้ือท่ีประมาณ 388 ไร ซึ่งไดดําเนินการเจรจาปรองดองตกลงซื้อขายกับเจาของท่ีดินแลว โดยมีเจาของท่ีดินท่ียอมรับ
ราคาท่ีคณะกรรมการจัดซื้อและกําหนดคาทดแทนทรัพยสินเพ่ือการชลประทานกําหนดให จํานวน 216 ราย  
เน้ือท่ีประมาณ 314 ไร แตยังคงมีเจาของท่ีดินบางรายไมยอมรับราคาและไมยอมใหเขาใชพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการกอสราง
จํานวน 66 ราย เน้ือท่ีประมาณ 74 ไร สงผลใหการไดมาซึ่งท่ีดินเพ่ือการกอสรางโครงการบรรเทาอุทกภัยลุมนํ้าคลองตะโกน 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชุมพร ไมเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว จึงมีความจําเปนตองดําเนินการกอสราง
ประตูระบายนํ้าพรอมอาคารประกอบตามโครงการดังกลาว ในทองท่ีตําบลทุงตะไคร ตําบลชองไมแกว และตําบลตะโก 
จังหวัดชุมพร เพ่ือประโยชนแกการชลประทานและเพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทํา
การสํารวจและเพ่ือทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน 

4. กรมชลประทานไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดเสียกับการดําเนินการ
กอสรางประตูระบายนํ้าพรอมอาคารประกอบโครงการบรรเทาอุทกภัยลุมนํ้าคลองตะโกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดชุมพร ดังกลาวแลว ซึ่งประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับโครงการดังกลาว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลทุงตะไคร ตําบลชองไมแกว 
และตําบลตะโก อําเภอทุงตะโก จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 1/2562 วันพุธท่ี 2 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020162 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลมะนังตายอ อําเภอเมืองนราธิวาส และตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ 

จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลมะนังตายอ 
อําเภอเมืองนราธิวาส และตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ .ศ. .. . .  
ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลมะนังตายอ อําเภอเมืองนราธิวาส และตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา ปจจุบันมีเกษตรกรไดรับความเดือดรอน เน่ืองจากไมมีท่ีดินทํากินรองขอท่ีดินทํากินอีกเปน

จํานวนมาก สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงไดกําหนดแนวทางในการใหความชวยเหลือ  
โดยดําเนินโครงการจัดหาท่ีดินทํากินใหเกษตรกรผูไรท่ีดินทํากินตลอดจนการพิจารณาจัดหาท่ีดินเพ่ือรองรับเกษตรกร 
ตามโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม โดยการจัดซื้อท่ีดินและใชเงินกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
มาดําเนินการจัดใหเกษตรกรไดเชาหรือเชาซื้อ เพ่ือใหมีท่ีดินทํากินเพียงพอแกการครองชีพ 

2. คณะกรรมาการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ค.ป.ก.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2552 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2552 
เห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือกลุมเกษตรกรผูไรดินทํากิน โดยให ส.ป.ก. รับเรื่องกลุมเกษตรกรรองขอ
ท่ีดินทํากินท้ังในกรณีท่ีรองขอ ส.ป.ก. โดยตรง หรือหนวยงานอ่ืนสงเรื่องใหนํามาตรวจสอบกําหลักฐานขอมูลเกษตรกร
ของ ส.ป.ก. วามีราชช่ือซ้ําซอนกับเกษตรกรท่ีไดรับการจัดท่ีดินจาก ส.ป.ก. หรือไม และจัดสงขอมูลใหสํานักงาน 
การปฏิรูปท่ีดินจังหวัดท่ีเก่ียวของตรวจสอบคุณสมบัติการมีท่ีดินทํากินและเปนผูไดรับความเดือดรอนจริง 

3. คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนราธิวาส (คปจ. นราธิวาส) ไดมีมติในคราวประชุม ครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 
13 กันยายน 2559 เห็นชอบการจัดซื้อท่ีดินและราคาท่ีดินเอกชน จํานวน 27 แปลง รวมเน้ือท่ีประมาณ 157 ไร 
62.9 ตารางวา วงเงินรวมท้ังสิ้น 13,672,680.75 บาท 

 

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

เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรท่ีไมมีท่ีดินทํากิน
ใหมีท่ีดินทํากิน และเปนการกระจายการถือครองท่ีดินอยางเปนธรรมและ
ดําเนินการให เกษตรกรมีสิทธ์ิหรือสิทธิในท่ีดินเพ่ือประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอยางท่ัวถึง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. ตอมา คปก. มีมติในการประชุม ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2560 อนุมัติใหกําหนดเขตท่ีดิน
เฉพาะพ้ืนท่ีตามหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินของกรมท่ีดิน ในทองท่ีตําบลตันหยงมัส อําเภอแระแงะ และตําบลมะนังตายอ 
อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส จํานวน 27 แปลง รวมเน้ือท่ีประมาณ 157 ไร 62.9 ตารางวา ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน 
โดยตราพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน เพ่ือให ส.ป.ก. มีอํานาจจัดซื้อท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินไดตามกฎหมาย
วาดวยการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

ในการตรวจสอบแนวเขตการปกครองและการจัดทําแผนท่ีแสดงท่ีตั้งแปลงท่ีดิน พบวาท่ีดินตามหนังสือ 
แสดงสิทธิในท่ีดินบางฉบับระบุท่ีตั้งท่ีดินอยูในทองท่ีตําบลตันหยงมัส อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ทําใหแปลงท่ีดิน
ดังกลาวตั้งอยูในเขตทองท่ีตําบลมะนังตายอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ดังน้ัน พ้ืนท่ีท่ีจะกําหนดใหเปนเขต
ปฏิรูปท่ีดินจึงอยูในทองท่ีตําบลมะนังตายอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ดวย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดิน ในทองท่ีตําบลมะนังตายอ อําเภอเมืองนราธิวาส และตําบลตันหยงมัส 
อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ใหเปนเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 1/2562 วันพุธท่ี 2 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020162 

 
เรื่อง : ขออนุมัติหลักการกอสรางอาคารสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด อาคารชุดพักอาศัย บานพักและสิ่งกอสราง

ประกอบ พรอมคาควบคุมงานกอสราง 
 
สารัตถะ :  สํานักงาน ป.ป.ช. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการกอสรางอาคารสํานักงาน ป .ป .ช .  ประจําจังหวัด 
อาคารชุดพักอาศัย บานพักและสิ่งกอสรางประกอบ พรอมคาควบคุมงานกอสราง โดยใหผูกพันงบประมาณ 3 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) จํานวนท้ังสิ้น 450,435,600 บาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2561 ทําใหสํานักงาน ป.ป.ช. มีภารกิจเพ่ิมข้ึนตามท่ีกฎหมายกําหนด และมาตรา 161 กําหนดให
มีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติประจําจังหวัด ดังน้ัน สํานักงาน ป.ป.ช. จึงมีความ
จําเปนตองกอสรางอาคารสํานักงานและท่ีพักอาศัย เพ่ือรองรับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน และเพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติ
ราชการของเจาหนาท่ี โดยเฉพาะการดําเนินการไตสวนมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน 

1. สํานักงาน ป.ป.ช. ไดรับงบประมาณสําหรับการกอสรางอาคารสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 12 แหง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สํานักงาน 
ป.ป.ช. ไดเสนอของบประมาณรายจายประจําปเพ่ือกอสรางอาคารสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด แตไมไดรับจัดสรร
งบประมาณ 

2. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในคราวประชุม ครั้งท่ี 1021 – 92/2561 เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบ
ใหสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการกอสรางอาคารสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด อาคารชุดพักอาศัย 
บานพักและสิ่งกอสรางประกอบ พรอมคาวัสดุควบคุมงานกอสราง จํานวน 5 แหง ไดแก จังหวัดสุราษฏรธานี จังหวัดขอนแกน 
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดชัยภูมิ 

3. สํานักงาน ป.ป.ช. เสนอให ค.ร.ม. พิจารณาอนุมัติหลักการกอสรางอาคารสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด 
อาคารชุดพักอาศัย บานพักและสิ่งกอสรางประกอบ พรอมคาควบคุมงานกอสราง จํานวน 5 แหง โดยใหผูกพัน

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงาน ป.ป.ช./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี 
โดยเฉพาะการดําเนินการไตสวนมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายตอชีวิต 
และทรัพยสินได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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งบประมาณ 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564) จํานวนท้ังสิ้น 450,435,600 บาท มีรายละเอียด ดังน้ี 
1) ปท่ี 1 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) ใชเงินคงเหลือสะสมสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 90,087,100 บาท 
2) ปท่ี 2 - 3 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) จํานวน 360,348,500 บาท ใหผูกพันงบประมาณ

รายจายประจําปตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นดวยในหลักการของเรื่องดังกลาว เน่ืองจากการเสนอขออนุมัติ

หลักการกอสรางอาคารสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัด อาคารชุดพักอาศัย บานพักและสิ่งกอสรางประกอบ พรอมคา
ควบคุมงานกอสราง จํานวน 5 แหง ของสํานักงาน ป .ป .ช. เปนการดําเนินการเพ่ือรองรับภารกิจท่ีเ พ่ิมข้ึน 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2561 และเพ่ือใหเกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติราชการของเจาหนาท่ี โดยเฉพาะการดําเนินการไตสวนมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดอันตรายตอชีวิต 
และทรัพยสินได 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) รับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ในกรณีท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. จะเสนอขออนุมัติกอสรางอาคารสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดเพ่ิมเติมในครั้งตอไป 
ขอใหสํานักงาน ป.ป.ช. จัดทําขอมูลปริมาณงานและผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 1/2562 วันพุธท่ี 2 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020162 

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

1. ใหคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตางๆ ตัดขอเสนอเรื่องการจัดตั้งหนวยงานตางๆ ออกจากแผนปฏิรูป
ประเทศ 

2. การเสนอขอจัดตั้งหนวยงาน ใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 โดยเครงครัด 
ท้ังน้ี การขอจัดตั้งหนวยงานใหม ตองเปนกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่งกับตองมีขอเสนอใหยุบเลิกหรือยุบรวมหนวยงานท่ีมี
อยูเดิม (One-In, X-Out) เพ่ือมิใหเกิดความซ้ําซอนท้ังในดานภารกิจและงบประมาณ และใหเสนอแผนการนํา Digital Technology 
มาใชในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน ประกอบคําขอจัดตั้งหนวยงานใหมดวย เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามยุทธศาสตรชาติ 

3. การจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรชาติน้ัน มิใหกําหนดเรื่องการจัดตั้งหนวยงาน 
เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาเชนเดียวกับแผนการปฏิรูปประเทศอีก 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สํานักงาน ก.พ.ร. เห็นวาแผนการปฏิรูปประเทศท่ีกําหนดใหมีหนวยงานตั้งใหม รวม 52 หนวยงานน้ัน  

ไมสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ สมควรท่ีคณะรัฐมนตรีจะไดมีมติใหคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ตัดขอเสนอ
เรื่องการจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ ออกจากแผนการปฏิรูปประเทศ โดยใหหนวยงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
1 พฤษภาคม 2561 โดยเครงครัด ท้ังน้ี ถาจะขอจัดตั้งหนวยงานใหม ตองเปนกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง กับตองมีขอเสนอ
ใหยุบเลิกหรือยุบรวมหนวยงานท่ีมีอยูเดิม (One-In, X-Out) เพ่ือมิใหเกิดความซ้ําซอนท้ังในดานภารกิจและงบประมาณ 
และใหเสนอแผนการนํา Digital Technology มาใชในการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนประกอบคําขอจัดตั้งหนวยงานใหมดวย 
เพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามยุทธศาสตรชาติ 

2. สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเสนอขอเท็จจริงและสภาพปญหาขางตนตอ ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี 4/2561 
เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 ซึ่ง ก.พ.ร. พิจารณาแลว เห็นชอบกับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. และมีมติใหเสนอ

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

สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ พรอมท้ังมีการกําหนดความสัมพันธระหวางการบริหารราชการ 
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ใหมีความชัดเจน ไมซ้ําซอนกัน 
รวมท้ังถายโอนภารกิจท่ีสําคัญและการกระจายอํานาจในระดับท่ีเหมาะสม
เพ่ือใหชุมชนและทองถ่ินเขมแข็ง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา ในการน้ี ก.พ.ร มีความเห็นเพ่ิมเติมดวยวา สมควรท่ีจะเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณามีมติดวยวา 
ในการจัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการภายใตยุทธศาสตรชาติน้ัน มิใหมีการกําหนดเรื่องการจัดตั้งหนวยงานไว  
เพ่ือปองกันมิใหเกิดปญหาเชนเดียวกับแผนการปฏิรูปประเทศอีก 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณา เห็นดวยกับขอเสนอ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหคณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศดานตาง ๆ ตัดขอเสนอเรื่องการจัดตั้งหนวยงานตาง ๆ ออกจากแผนปฏิรูปประเทศ โดยหากจะมีการจัดตั้ง
หนวยงานใหม สํานักงาน ก.พ.ร. ใหหนวยงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561  
โดยเครงครัด กรณีหากยังมีความจําเปนท่ีจะตองจัดตั้งหนวยงานใหมเพ่ิม ควรจัดตั้งเฉพาะท่ีมีเหตุผลความจําเปน 
และคํานึงถึงคาใชจาย รวมท้ังสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) ในดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นท่ี 4.3 วาจะดําเนินการใหภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมให
ประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ พรอมท้ังมีการกําหนดความสัมพันธระหวางการบริหาร
ราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ใหมีความชัดเจน ไมซ้ําซอนกัน รวมท้ังถายโอนภารกิจท่ีสําคัญ 
และการกระจายอํานาจในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือใหชุมชนและทองถ่ินเขมแข็ง 

มติ ครม. : 1. รับทราบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหสํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงาน ก.พ. และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

2. ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจัดตั้งหนวยงานใหมเพ่ือขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศใหสวนราชการ 
ท่ีเก่ียวของถือปฏิบัติ ดังน้ี 

2.1 ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 (เรื่อง การซักซอมความเขาใจ
เก่ียวกับข้ันตอนการจัดตั้งหนวยงานของรัฐ) 1 พฤษภาคม 2561 (เรื่อง การขอจัดตั้งหนวยงานตามแผนการปฏิรูป
ประเทศดานตางๆ) และ 4 ธันวาคม 2561 (เรื่อง การมอบอํานาจการแบงสวนราชการภายในกรม) อยางเครงครัด 

2.2 ระบุขอเสนอใหยุบเลิกหรือยุบรวมหนวยงานท่ีมีอยูเดิม เพ่ือมิใหเกิดความซ้ําซอนท้ังในดานภารกิจ
และงบประมาณ 

2.3 เสนอแผนการนํา Digital Technology มาใชในการปฏิบัติงาน ประกอบคําขอจัดตั้งหนวยงานใหมดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 1/2562 วันพุธท่ี 2 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020162 
 

เรื่อง : การเช่ือมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองดวยระบบคอมพิวเตอร 
 

สารัตถะ :  คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการเช่ือมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการ
ปกครองดวยระบบคอมพิวเตอรแกกรมเจาทา เพ่ือใหการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีเปนไปไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
ตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
จากนโยบายรัฐบาลในการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม กรมเจาทา 

ในฐานะหนวยงานท่ีรับผิดชอบ และเปนคณะอนุกรรมการแกไขปญหาการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน  
และไรการควบคุม ไดพัฒนาระบบการอนุญาตคนประจําเรือและแรงงานประมงทะเลเพ่ือลงทําการในเรือประมงทะเล  
ซึ่งเก็บขอมูลภาพใบหนาคนประจําเรือและแรงงานประมง เพ่ือการพิสูจนยืนยันตัวบุคคล โดยกรมเจาทาประสงค 
ขอเช่ือมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครองดวยระบบคอมพิวเตอร  
เพ่ือใชตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลของคนประจําเรือและแรงงานประมงทะเล โดยเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว มีความเห็นวาการเช่ือมโยงขอมูลภาพใบหนาบุคคลจากฐานขอมูล

ทะเบียนกลางของกรมการปกครองดวยระบบคอมพิวเตอรเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี จึงเห็นดวยกับ
ขอเสนอดังกลาว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงยุติธรรม เปนตน เรงพิจารณากําหนดกลไกคุมครองขอมูลสวนบุคคลใหสอดคลองกับรางพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. .... ตอไปดวย 

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

เ พ่ือใชตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลของคนประจําเรือ 
และแรงงานประมงทะเล ในการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 1/2562 วันพุธท่ี 2 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020162 

 
เรื่อง : ผลการเยือนไทยอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย 
 
สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. รับทราบผลการเยือนไทยอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะแขกของรัฐบาล ระหวาง
วันท่ี 24-25 ตุลาคม 2561 

2. มอบหมายใหสวนราชการท่ีเก่ียวของเรงรัดการปฏิบัติใหเปนไปตามผลการหารือเพ่ือใหเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม
ตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงการตางประเทศเสนอเรื่อง ผลการเยือนไทยอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เพ่ือให

คณะรัฐมนตรีพิจารณา 
1.1 รับทราบผลการเยือนไทยอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะแขกของรัฐบาล ระหวาง

วันท่ี 24-25 ตุลาคม 2561 
1.2 มอบหมายใหสวนราชการท่ีเก่ียวของเรงรัดการปฏิบัติใหเปนไปตามผลการหารือเพ่ือใหเกิดผลท่ีเปน

รูปธรรมตอไป เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
2. การเยือนไทยอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียครั้งน้ีเปนการเปดทศวรรษใหมของความสัมพันธ

ไทย-มาเลเซีย ท่ีจะรวมมือกันบนพ้ืนฐานของความเปนมิตรประเทศท่ีใกลชิด เพ่ือขับเคลื่อนความสัมพันธใหมีพลวัตและมี
ความคืบหนาในฐานะ “หุนสวนยุทธศาสตรท่ีเขมขนข้ึน” การหารือครอบคลุมมิติตางๆ ท่ียึดโยงผลประโยชนของท้ังสอง
ประเทศ ท้ังดานความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประโยชนในการสรางสันติภาพและการพัฒนาท่ียั่งยืนของท้ังสอง
ประเทศและภูมิภาค 

3. ความรวมมือทวิภาคีระหวางไทยกับมาเลเซีย โดยไดหารือในสวนท่ีเก่ียวของกับความรวมมือดานการเกษตร 
ไดแก 1) ปญหาราคาสินคาเกษตรตกต่ํา โดยฝายไทยไดหยิบยกเรื่องยางพาราและการคายางท่ีจังหวัดสงขลา ซึ่งอาจมี
การหารือในรายละเอียดตอไป 2) การเรงรัดใหมีการลงนามในการจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดาน

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

เพ่ือผลประโยชนของท้ังสองประเทศ ท้ังดานความมั่นคง 
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือประโยชนในการสรางสันติภาพและการพัฒนา 
ท่ียั่งยืนของท้ังสองประเทศและภูมิภาค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การเกษตร 3) การลดอุปสรรคในการขนสงสินคาผานแดนและอํานวยความสะดวกในการสัญจรขามแดน รวมท้ังการ
ปรับปรุงกฎหมายระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

4. ความรวมมือในกรอบอาเซียน ท้ังสองฝายใหความสําคัญกับการสงเสริมเอกภาพของอาเซียนและเพ่ิมพูนศักยภาพ
ของการเปนตลาดใหญ (ประชากรกวา 600 ลานคน) ท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองและลดการพ่ึงพิงการนําเขาจากภายนอก
ภูมิภาค 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ผลการเยือนไทยอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี

มาเลเซีย เปนการกระชับความสัมพันธของท้ังสองประเทศใหมีความใกลชิดกันมากข้ึน และเปนการยืนยันวาประเทศไทย
ยินดีใหการสนับสนุนการดําเนินงานในกรอบความรวมมือทวิภาคีและกรอบความรวมมืออาเซียน ตลอดจนรวมกันแกไข
ปญหาและประเด็นตางๆ เพ่ือใหมีแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน ดังน้ัน จึงยินดีใหความรวมมือในการดําเนินการในสวน
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมตอไป 

มติ ครม. : รับทราบผลการเยือนไทยอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตามตารางติดตามผลการเยือนฯ เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ  
และใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย สํานักงานขาวกรองแหงชาติ 
และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 1/2562 วันพุธท่ี 2 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020162 
 

เรื่อง : ผลการประชุมหารือทวิภาคีไทย-ตูนิเซีย ครั้งท่ี 1 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมหารือทวิภาคีไทย–ตูนิเซีย ครั้งท่ี 1 และพิจารณามอบหมายหนวยงาน
ท่ีรับผิดชอบดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการตางประเทศเสนอเรื่อง ผลการประชุมหารือทวิภาคีไทย–ตูนิเซีย ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ณ กรุงตูนิส สาธารณรัฐตูนิเซีย เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมหารือทวิภาคี ไทย-ตูนิเซีย ครั้งท่ี ๑ และพิจารณา
มอบหมายหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป โดยสรุปสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ คือ ความรวมมือดานการเกษตร ดังน้ี 

1. ตูนิเซียประสงคจะเรียนรูความเช่ียวชาญการเกษตรของไทย และไดเสนอรางบันทึกความเขาใจดานการเกษตร
ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเกษตร ชลศาสตรและการประมงสาธารณรัฐ
ตูนิเซีย ใหฝายไทยพิจารณา 

2. ไทยเสนอใหตูนิเซียนําเขาผลิตภัณฑยางจากไทยมากข้ึน เชน rubber sheet เพ่ือแกไขปญหาดินไมอุมนํ้าของ
ตูนิเซีย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว ไมขัดของตอผลการประชุมหารือทวิภาคีไทย–ตูนิเซีย ครั้งท่ี ๑  

หากสวนราชการเจาของเรื่องพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนของไทย และสามารถ
ปฏิบัติไดภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับท่ีมีอยูในปจจุบัน ซึ่งจะชวยสงเสริมความรวมมือ 
ทางเศรษฐกิจ และเปนโอกาสในการขยายการคาไปสูภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกามากข้ึน โดยกระทรวง
เกษตรและสหกรณจะดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามผลการหารือดังกลาวตอไป 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมหารือทวิภาคีไทย-ตูนิเซีย ครั้งท่ี 1 และมอบหมายหนวยงานดําเนินการในสวน 
ท่ีเก่ียวของตอไป ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ 

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

เพ่ือจะชวยสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ และเปนโอกาส
ในการขยายการคาไปสูภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกามากข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 1/2562 วันพุธท่ี 2 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020162 

 
เรื่อง : รางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน  
เพ่ือดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระสําคัญเปนการกําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ี
จะเวนคืนในทองท่ีแขวงคลองสามประเวศ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตําบลหนองปรือ  
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตําบลบางเตย ตําบลวังตะเคียน ตําบลทาไข ตําบลบางขวัญ ตําบลบานใหม  
ตําบลบางไผ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตําบลบานสวน ตําบลหนองขางคอก ตําบลหวยกะป  
อําเภอเมืองชลบุรี ตําบลบางพระ ตําบลสุรศักดิ์ อําเภอศรีราชา ตําบลนาเกลือ ตําบลหนองปรือ ตําบลหวยใหญ  
อําเภอบางละมุง ตําบลนาจอมเทียน ตําบลบางเสร ตําบลพลูตาหลวง อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และตําบลสํานักทอน 
ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง เพ่ือกอสรางยานสถานี ทางเขาออกสถานนี ทางรถไฟ และดําเนินกิจการ 
ท่ีเปนประโยชนแกกิจการรถไฟ ตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน หรืออยูภายใตวัตถุประสงคของ
การจัดต้ังการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2561 อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน 

ประกอบดวยโครงการแอรพอรต เรลลิงคเดิม ชวงพญาไทถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการแอรพอรต เรลลิงคสวนตอ
ขยายชวงทาอากาศยานดอนเมืองถึงพญาไท และโครงการรถไฟความเร็วสูงชวงกรุงเทพฯ ถึงทาอากาศยานอูตะเภา  
รวมระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐลงทุนคางานจัดกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  
และภาคเอกชนลงทุนคางานโยธา คางานระบบรถไฟฟาและขบวนรถไฟฟา คาพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนบริการรถไฟฟา
และบริการผูโดยสาร และคาจางท่ีปรึกษาโครงการ รวมท้ังดําเนินงานบริหารและซอมบํารุงโครงการ โดยใหเอกชน 
รวมลงทุนรวมเปนเวลา 50 ป และเห็นชอบใหพ้ืนท่ีโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ ตั้งแตสนามบินดอนเมืองถึงสุดเขต
กรุงเทพมหานคร และรวมถึงสถานีสุวรรณภูมิ เปนพ้ืนท่ี “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพ่ิมเติม 

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

เพ่ือประโยชนแกกิจการรถไฟ ตามโครงการรถไฟความเร็วสูง
เ ช่ือมสามสนามบิน เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก
การจราจรและการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. รฟท. ไดวาจางท่ีปรึกษาเพ่ือทําการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียดและจัดทํารายงานวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ โดยไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียกับ
โครงการดังกลาว ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แลว  
ซึ่งผลการศึกษามีความจําเปนตองกอสรางยานสถานี ทางเขาออกสถานี ทางรถไฟ และการดําเนินกิจการท่ีเปนประโยชน
แกกิจการรถไฟตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน โดยมีอสังหาริมทรัพยท่ีตองเวนคืนประกอบดวย  
ท่ีดินประมาณ 850-0-04.82 ไร และสิ่งปลูกสรางประมาณ 245 หลัง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา การขอตราพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี เปนไปเพ่ือใหมีกฎหมาย

รองรับใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทําการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพย 
ท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน เน่ืองจากกระทรวงคมนาคมมีความจําเปนตองกอสรางยานสถานี ทางเขาออกสถานี ทางรถไฟ 
และดําเนินกิจการอันเก่ียวกับหรือเปนประโยชนแกกิจการรถไฟ ตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน  
เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจรและการขนสงอันเปนกิจการสาธารณูปโภค จึงเห็นดวย 
กับหลักการรางพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี โดยขอใหกระทรวงคมนาคมใหความสําคัญกับการพิจารณาผลกระทบดาน 
การระบายนํ้าภายหลังจากการกอสรางดวย เพ่ือมิใหเกิดปญหาเรื่องการระบายนํ้าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน เพ่ือดําเนินโครงการรถไฟความเร็ว
สูงเช่ือมสามสนามบิน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดวย  
แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงคมนาคมดําเนินการสงมอบท่ีดินท่ีจะเวนคืนใหครบถวนเพ่ือใหดําเนินโครงการฯ ได และใหรับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 1/2562 วันพุธท่ี 2 มกราคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020162 

 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ครั้งท่ี 3/2561 
 
สารัตถะ :  คกก. พืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ครั้งท่ี 
3/2561 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การบริหารการนําเขาเมล็ดถั่วเหลือง ป 2562 

1.1 เห็นชอบการบริหารการนําเขาเมล็ดถั่วเหลือง ป 2562 ภายใตกรอบองคการการคาโลก (WTO) ดังน้ี 
1.1.1 ผูมีสิทธินําเขาเมล็ดถ่ัวเหลือง 6 สมาคม และ 20 บริษัท กรณีมีผูขอเปนผูมีสิทธินําเขารายใหม 

แลการตัดสิทธิผูนําเขารายเดิมในกรณีท่ีผิดสัญญา ใหคณะอนุกรรมการกํากับ ดูแล เมล็ดถ่ัวเหลือง ป 2560 – 2562 
เปนผูพิจารณา และเสนอคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเพ่ือทราบ 

1.1.2 ผูมีสิทธินําเขาใหการสนับสนุนและสงเสริมการผลิตถ่ัวเหลืองภายในประเทศ โดย (1) รับซื้อ
เมล็ดถ่ัวเหลืองท่ีผลิตไดภายในประเทศในราคาตามกลไกตลาด แตไมต่ํากวาราคาข้ันต่ําตามช้ันคุณภาพ และ (2) ผูมีสิทธิ
นําเขาใหความรวมมือรับซื้อเมล็ดถ่ัวเหลืองท่ีผลิตไดท้ังหมดภายในประเทศ และใหความรวมมือในการใชเมล็ดถ่ัวเหลือง
นําเขาตามนโยบาย โดยลงนามเปนลายลักษณอักษรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) และกระทรวงพาณิชย (พณ.) 

1.2 ภายใตกรอบการคาอ่ืนใหบริหารการนําเขาเชนเดียวกับกรอบ WTO 
หนวยงานรับผิดชอบ : พณ. (กรมการคาตางประเทศ) 

2. การบริหารการนําเขามะพราวผลตามความตกลงของเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ป 2562 
2.1 เห็นชอบการบริหารการนําเขามะพราวผลตามความตกลงของ AFTA ป 2562 ดังน้ี 

2.1.1 ผูนําเขาตองเปนนิติบุคคลและเปนโรงงาน (มีใบ รง. 4) ท่ีใชมะพราวผลเปนวัตถุดิบในการผลิต
ของตนเอง เปดดําเนินกิจการอยูในปจจุบันและข้ึนทะเบียนเปนผูนําเขากับกรมการคาตางประเทศ 

2.1.2 ใหกรมการคาตางประเทศออกหนังสือรับรอง (แบบ ต.2) ใหผูนําเขาไดตามความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินคามะพราวภายใตคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คกก. พืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช/กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีเก่ียวของกับพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1.3 ใหผูนําเขาตองนําเขามาเพ่ือแปรรูปเปนนํ้ามันพืช หรืออาหารคนในกิจการของตนเองไมเกิน
ปริมาณท่ีระบุไวในแผนการนําเขา และการใชในกิจการของตนเอง 

2.1.4 ผูนําเขาใหคํารับรองวาจะไมนํามาจําหนาย จาย โอน ภายในประเทศ 
2.1.5 ผูนําเขามะพราวพิกัดฯ 0801.12.00 และพิกัดฯ 0801.19.90 ไดใหคํารับรองวาจะไมนํา

มะพราวนําเขา ไปใหนิติบุคคลหรือบุคคลท่ัวไปแปรสภาพโดยการกะเทาะภายนอกโรงงานของตนเอง และตองรายงาน
บัญชีสมดุลแปรสภาพมะพราวผลเปนเน้ือมะพราวขาวภายหลังการนําเขา หากไมรายงานจะถูกระงับการออกหนังสือ
รับรองในครั้งตอไปจนกวาจะรายงานถูกตองครบถวน 

หนวยงานรับผิดชอบ : พณ. (กรมการคาตางประเทศ) 
2.2 ทบทวนการบริหารการนําเขามะพราวผล ป 2562 กรณีการกําหนดชวงเวลานําเขามะพราวผลและ

การกําหนดสัดสวนการบริหารการนําเขามะพราวผลตอการรับซ้ือผลผลิตมะพราวผลในประเทศ ในอัตรา 1 : 1.5 
โดยมอบหมายผูแทนเกษตรกร (นายอํานาจ มณีแดง) ประสานขอมูลปริมาณผลผลิตมะพราวในแหลงผลิตสําคัญ ไดแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี สงใหคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินคามะพราว 
ภายในกําหนด (15 มกราคม 2562) หากพนกําหนดใหถือตามมติคณะอนุกรรมการฯ และเสนอคณะกรรมการพืชนํ้ามัน
และนํ้ามันพืชตอไป 

หนวยงานรับผิดชอบ : คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินคามะพราว 
3. เห็นชอบการใชมาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguard Measure : SSG) ภายใตความตกลง

เกษตรของ WTO สําหรับป 2562 โดยใชขอมูลปริมาณการนําเขามะพราวป 2557 – 2559 เปนฐานในการ
คํานวณเพ่ือกําหนดปริมาณ Trigger Volume ของป 2562 [หากมีการนําเขามะพราวเกินปริมาณท่ีกําหนด (Trigger 
Volume) ประเทศผูนําเขาสามารถกลับไปข้ึนภาษีท่ีอัตราเดิมกอนเริ่มลดหรืออัตรา MFN (Most Favored Nation 
Treatment หรือหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่ง หรือหลักการไมเลือกปฏิบัติ)] 

หนวยงานรับผิดชอบ : - หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
 - การออกประกาศของกระทรวงการคลังในการเก็บภาษีตามมาตรการ SSG 

โดยใหมีเจตนารมณในการยกเวนการขอคืนภาษีนําเขาตามมาตรา 19 ทวิ 
แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2482 ไวดวย 

มติ ครม. : รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี  (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ ) ประธานกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเสนอ ท้ังน้ี  
ใหคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 
รวมท้ังพันธกรณีระหวางประเทศท่ีมีอยูอยางเครงครัดตอไปดวย 
 


