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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
291159 
 
เรื่อง : รายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ของการยางแห่งประเทศไทย 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2560 ของการยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) ในส่วนงบท าการ จ านวน 14,736.3050 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กยท. ได้จัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยมีมติอนุมัติ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2560 แล้วในคราวประชุมครั้งที่ 13/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เป็นจ านวน
เงินรวมทั้งสิ้น 15,057.2762 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุน กยท. จ านวนเงิน 3,645.0042 ล้านบาท (งบท าการ 
3,535.0042 ล้านบาท งบลงทุน 110.0000 ล้านบาท) และกองทุนพัฒนายางพารา จ านวนเงิน 11,412.2720 
ล้านบาท (งบท าการ 11,201.3008 ล้านบาท และงบลงทุน 210.9712 ล้านบาท)  

2. โดยต้องน าเรียนคณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
มาตรา 55 บัญญัติ ให้ กยท. จัดท างบประมาณประจ าปี โดยจ าแนกเงินที่จะได้รับในปีหนึ่งๆ และค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจการ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการ ให้แยกเป็นงบลงทุนและงบท าการ ส าหรับงบลงทุน ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ส่วนงบท าการให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

3. ส าหรับงบลงทุนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานที่จะ
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นภาพรวมระดับประเทศต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. รับข้อสังเกตและความเห็นของ สงป. และ สศช. ไปด าเนินการต่อไปด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการยาง
แห่งประเทศไทย มาตรา 55 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
291159 
 
เรื่อง : การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าประมงไทยก้าวไกลสู่สากล 
 
สารัตถะ : กขป. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. อนุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การกู้ ให้แก่ชาวประมงที่ขอเปลี่ยนอาชีพภายใต้เง่ือนไข หลักเกณฑ์ และ
วงเงินในโครงการฯ ตามข้อ 1. ที่ ครม. ได้เห็นชอบไว้ 

 2. อนุมัติให้ขยายเวลาในการด าเนินโครงการฯ จากสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 เป็นสิ้นสุดวันที ่30 เม.ย. 2560  

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 8 มี.ค. 2559 เห็นชอบในหลักการให้เพิ่มวงเงินช่วยเหลือตามโครงการสินเช่ือดอกเบี้ย

ต่ าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการประมง “ประมงไทยก้าวไกลสู่สากล” จ านวน 500,000,000 บาท ตามเสนอของ 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)/รองประธานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปฯคณะที่ 5 

2. โครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ าเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงตามโครงการประมงไทยก้าวไกลสู่สากล ตาม
ข้อ 1. มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการประมงท่ีได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
กรณีที่ต้องการปรับปรุงเรือประมงและ/หรือเปลี่ยนเครื่องมือท าการประมง เรือประมง รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบ ให้ถูก
กฎหมาย ตามมาตรฐานการแก้ไขปัญหาของ ศปมผ./กรมประมง โดยให้กรมประมงและกรมเจ้าท่า เป็นผู้รับรองความ
เหมาะสมด้านราคา 

3. ปัจจุบันมีผู้ประกอบการประมงจ านวนมากที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสินเช่ือฯ แต่มีวัตถุของการกู้
เพื่อเปลี่ยนอาชีพ โดยเฉพาะชาวประมงที่ท าประมงโพงพาง ในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา และพื้นที่อ าเภอ
แหลมสิงห์อ าเภอท่าใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี และพื้นที่ต่อเนื่อง ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบด้วย  
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ฝ่ายปกครอง (ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรมเจ้าท่า และกรมประมง 
ได้ร่วมกันลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแล้ว พบว่าชาวประมงส่วนใหญ่จะขอเปลี่ยนอาชีพเป็น การเพาะปลูก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ในกระชัง การเลี้ยงสัตว์ทางการเกษตร เช่น วัว แพะ ไก่ไข่ หมู ฯลฯ การแปรรูปสัตว์น้ า เช่น ปลาเค็ม ปลาหมึกตากแห้ง ฯลฯ  

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

เพื่อให้การช่วยเหลือชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไข
ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ซึ่งส่วนราชการในพื้นที่อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสม
ของวงเงินในการกู้ยืมเงินจากธนาคารออมสิน ในลักษณะเดียวกับการรับรองความเหมาะสมของราคาเครื่องมือท าการ
ประมงและเรือประมงของกรมประมง และกรมเจ้าท่า 

4. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ กขป.5 ได้ประชุมร่วมกับธนาคารออมสินแล้ว ได้รับแจ้งว่า วงเงินช่วยเหลือ
ตามโครงการสินเช่ือฯ ดังกล่าว มีการอนุมัติสินเช่ือแก่ชาวประมงที่เข้าร่วมโครงการไปแล้ว จ านวน 129 ราย วงเงินกู้ 
148 ล้านบาท ปัจจุบันคงเหลือ 352 ล้านบาท ซึ่งยังสามารถด าเนินการได้และพร้อมสนับสนุน แต่เนื่องจาก
วัตถุประสงค์การกู้เดิมที่ ครม. ได้อนุมัติไว้ยังไม่ครอบคลุมกรณีชาวประมงจะขอเปลี่ยนอาชีพ จึงจ าเป็นที่จะต้องเสนอให้ 
ครม. พิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การกู้ ให้ครอบคลุมกรณีชาวประมงขอเปลี่ยนอาชีพ ภายใต้เง่ือนไข หลักเกณฑ์ และ
วงเงินตามโครงการสินเช่ือฯ ตามข้อ 1. ที่ ครม. ได้เห็นชอบไว้ อีกทั้ง เนื่องจากโครงการสินเช่ือฯ ดังกล่าว ก าหนด
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขอให้น าเสนอ ครม. พิจารณา
ขยายเวลาในการด าเนินโครงการออกไปจนถึงวันท่ี 30 เม.ย. 2560 

5. คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินฯ คณะที่ 5 ในการประชุมครั้งที่ 12/2559 
เมื่อวันท่ี 2 พ.ย. 2559 ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 

มติ ครม. : อนุมัติทั้ง 2 ข้อ ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (ด้านความ
มั่นคง ลดความเหลื่อมล้ าการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไข
ปัญหาการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ) เสนอ ทั้งนี้ ให้ กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ 
สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
291159 
 
เรื่อง : ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี เพ่ือท าเหมืองแร่ของบริษัท สิรินิธิ จ ากัด ที่จังหวัดนครราชสีมา 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของบริษัท สิรินิธิ 
จ ากัด ที่จัดหวัดนครราชสีมา ตามค าขอประทานบัตรที่ 2/2555 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2533 และ
วันท่ี 21 ก.พ. 2538 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. อก. รายงานว่า บริษัท สิรินิธิ จ ากัด เป็นผู้ถือประทานบัตรที่ 24947/14628 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ เพื่ออุตสาหกรรมเคมี เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์ หรือเพื่อท าปูนขาวส าหรับ
อุตสาหกรรมฟอกหนังหรืออุตสาหกรรมน้ าตาล) ที่ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และต่อมาบริษัทฯ 
ได้รับอนุญาตให้เพิ่มชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ลงในประทานบัตรอีกชนิดหนึ่ง 
ซ่ึงประทานบัตรมีอายุ 25 ปี ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2535 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 

2. ในการประชุมคณะกรรมการก าหนดแหล่งหินส าหรับการท าเหมืองหินอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2547  
ได้พิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดแหล่งหินในเขตประทานบัตรที่ได้รับอนุญาตให้เพิ่มชนิดแร่หินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง
ในพื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 เอ โดยที่ประชุมเห็นว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2544 ก าหนดให้ประทานบัตรทุกราย 
ในพื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 เอ เมื่อประกอบการจนสิ้นอายุแล้ว หากประสงค์จะประกอบการต่อจะต้องยื่นเอกสารแสดงว่า  
มีศักยภาพทางแร่ที่สามารถประกอบการได้พร้อมการขอใช้พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 เอ เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
และคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นราย ๆ ไป การพิจารณารายละเอียดการใช้พื้นที่ดังกล่าวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดียว  
กับคณะกรรมการก าหนดแหล่งหินฯ ร่วมกันพิจารณา จึงมีมติว่า กรณีประทานบัตรเพิ่มชนิดแร่หินอุตสาหกรรม  
เพื่อการก่อสร้างในพื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 เอ ที่ก าลังจะสิ้นอายุลงผู้ถือประทานบัตรต้องการท าเหมืองต่อไปให้ด าเนินการ  
ตามแนวทางดังกล่าว และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้พ้ืนที่แล้วให้ถือว่าคณะกรรมการก าหนดแหล่งหินส าหรับ 
การท าเหมืองหินอุตสาหกรรมเห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่น้ัน ๆ เป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมด้วย  ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าแล้ว อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะได้ด าเนินการเพื่อประกาศ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อก./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่มีความเป็นระบบและสอดคล้องกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ก าหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งหินอุตสาหกรรมต่อไป 
3. บริษัท สิรินิธิ จ ากัด ได้ยื่นค าขอประทานบัตรที่ 2/2555 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรม

ก่อสร้างและเพื่อท าปูนขาว) ที่ต าบลกลางดง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 299 ไร่ 2 งาน 26 ตารางวา  
โดยยืนขอในพ้ืนที่ประทานบัตรเดิม ที่ 24947/14628 ของบริษัทฯ เอง อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี ของลุ่มน้ าป่าสัก 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2538 และพ้ืนที่ค าขอเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาเสียดอ้า ป่าเขานกยูงและ
ป่าเขาอ่างหิน คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ได้ให้
ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานเทศบาลต าบลสีมามงคลได้ให้ความเห็นชอบใน
การขอประทานบัตร ไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามส าหรับการท าเหมืองตามระเบียบและ
กฎหมายของส่วนราชการต่างๆ การด าเนินการค าขอเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการปิด
ประกาศการขอประทานบัตรตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้านการขอประทาน
บัตร 

4. การด าเนินโครงการเหมืองแร่ 
4.1 เทคนิคและวิธีการท าเหมือง 
4.2 ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 

- หินปูนเป็นวัตถุดิบส าคัญเพื่อรองรับการเติบโตของโครงการก่อสร้างต่างๆ 
- ในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีการประเมินความคุ้มค่าและความเหมาะสม

ทางด้านเศรษฐกิจ 
- การด าเนินการของโครงการจะสร้างผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมให้ภาครัฐ 

4.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
- การท าเหมืองที่ผ่านมาผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถว้น  
- การท าเหมืองต่อไปจะมีลักษณะของกิจกรรมเช่นเดียวกันที่ได้ด าเนินการมาแล้ว 
- การฟื้นฟูพื้นที่ท าเหมืองให้สภาพพื้นที่โครงการมีความกลมกลืนและไม่ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมบริเวณ

พื้นที่ข้างเคียง  
4.4 การตรวจสอบพื้นที ่

- กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ตรวจสอบพื้นที่ค าขอประทานบัตรร่วมกับส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้แล้ว ปรากฏว่าพื้นที่ค าขอมีสภาพแวดล้อมและการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

- กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องกับเรื่อง ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของบริษัท สิรินิธิ 

จ ากัด ที่จัดหวัดนครราชสีมา ตามที่ อก. เสนอ แต่เห็นควรให้ อก. ก ากับดูแลให้ผู้ถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ก าหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดด้วย 

มติ ครม. : รมว.อก. ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ในการท าเหมืองแร่ของบริษัท สิรินิธิ จ ากัด หากด าเนินการในส่วนเฉพาะที่มีการเปิด
เหมืองไปแล้ว เพื่อท าเหมืองในระดับลึกลงไปจากเดิมตามความเห็นของ สศช. นั้น ไม่สอดคล้องกับหลักความปลอดภัย 
ในการท าเหมืองเพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุเหมืองถล่มได้ง่าย อันจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง  
แต่การท าเหมืองที่มีการขออนุญาตนี้ได้มีการกันพ้ืนท่ีเป็น Buffer Zone เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวไว้แล้ว ซึ่ง ครม. พิจารณา
แล้วลงมติว่า 

1. รับทราบตามที่ รมว.อก. ช้ีแจงเพิ่มเติม และอนุมัติตามที่ อก. เสนอ โดยให้ อก. ก ากับและติดตาม 
การด าเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ โดยให้ผู้ได้รับอนุญาตด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไขในการอนุญาตอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งต้องระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนและชุมชน ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในพื้นที่ด้วย 

2. ให้ อก. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ กษ. ทส. และ มท. รวมทั้งความเห็นของ สศช. เกี่ยวกับ
การประเมินศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ าช้ัน 1 และระบบนิเวศเขาหินปูนของพื้นที่อนุญาตประทานบัตรการท าเหมืองหิน
ทั้งหมด การก าหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ในภาพรวมและการวางแผนการตอบสนองความต้องการใช้แร่หินปูน
ของประเทศในระยะยาวไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
291159 
 
เรื่อง : ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี เพ่ือท าเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด พนาสิทธ์ิ ท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พนาสิทธิ์ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามค าขอประทานบัตรที่ 3/2548 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2533  
และ วันท่ี 21 ก.พ. 2538 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พนาสิทธ์ิ ได้ยื่นค าขอประทานบัตรที่ 3/2548 ชนิดแร่วุลแฟรมและชีไลต์ ที่ต าบลสบเมย 

อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื้อที่ 272 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา โดยยื่นขอในพื้นที่ประทานบัตรเดิมของผู้ขอเองที่ 
18156/11536 อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี ของลุ่มน้ าภาคเหนือส่วนอื่นๆ (ลุ่มน้ าชายแดน) โดยพ้ืนที่ค าขอเป็นที่
ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งขวา 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมยได้ให้ความเห็นชอบในการขอประทานบัตรและคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรม ถลุงหรือแ ต่งแร่  
ได้ให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควร
อนุรักษ์ ไม่เป็นพ้ืนท่ีต้องห้ามส าหรับการท าเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่างๆ การด าเนินการค าขอ
เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง โดยการปิดประกาศขอประทานบัตรตามมาตรา 49  
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้านการขอประทานบัตร 

3. การด าเนินโครงการ 
3.1 เทคนิคและวิธีการท าเหมือง พื้นที่เป็นแหล่งแร่วุลแฟรมและชีไลต์ขนาดใหญ่ที่มีปริมาณส ารองและ

ความสมบูรณ์ของแร่สูง ลักษณะของแหล่งแร่แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ด้านบนเป็นแหล่งแร่แบบทุติยภูมิ และด้านล่าง 
เป็นแหล่งแร่แบบปฐมภูมิ มีลักษณะเป็นสายแร่โดยมีการท าเหมืองแร่ในบริเวณนี้มานานด้วยวิธีการท าเหมืองแร่อุโมงค์
ขนาดเล็ก ปัจจุบันแหล่งแร่บริเวณนี้ยังคงมีปริมาณส ารองแร่เหลืออยู่ประมาณ 4,300 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 1,125 ล้านบาท แร่ที่ได้จากการท าเหมืองจะต้องน าไปผ่านกระบวนการแต่งแร่ก่อนน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อก./กษ. (สกม./พด./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

พัฒนาแหล่งแร่เพื่อให้สามารถน าแร่มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และ
เป็นการป้องกันการลักลอบท าเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แผนการท าเหมืองในระยะแรกจะท าเหมืองเปิดแบบขั้นบันไดส าหรับแหล่งแร่ทุติยภูมิซ่ึงประเมินปริมาณส ารองแร่  
ที่ท าเหมืองได้ประมาณ 109 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 36 ล้านบาท ซึ่งแผนผังโครงการท าเหมืองแร่ 
มีความปลอดภัยและเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม ในระหว่างการท าเหมืองมีแผนงานที่จะท าการส ารวจธรณีวิทยา
โครงสร้างแหล่งแร่ปฐมภูมิเพิ่มเติมในพ้ืนท่ีที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลง
วิธีการท าเหมืองเป็นการท าเหมืองใต้ดินในระยะต่อไป ทั้งนี้ ในการท าเหมืองใต้ดินจะต้องได้รับอนุญาตตามกฎ  
และระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อน 

3.2 ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 
3.2.1 แร่วุลแฟรมและชีไลต์เป็นวัตถุดิบในการผลิตโลหะทังสเตนหรือโลหะผสม ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรม

หลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมเหล็กกล้า ยุทโธปกรณ์ และอุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมในการผลิตโลหะทังสเตน
หรือโลหะผสมเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้านและใช้เงินลงทุนสูง ประเทศไทยยังไม่มีการลงทุน  
ในอุตสาหกรรมดังกล่าว ปัจจุบันตลาดโลกมีความต้องการแร่วุลแฟรมและชีไลต์ประมาณ 70,000 เมตริกตันต่อปี 

3.2.2 การท าเหมืองแร่วุลเฟรมและชีไลต์ในประเทศไทยโดยวิธีการท าเหมืองใต้ดินหยุดการด าเนินการ
มานาน เนื่องจากข้อจ ากัดด้านราคาแร่ในอดีตที่ตกต่ า ปัจจุบันราคาแร่เพิ่มสูงขึ้นจนคุ้มค่ากับการลงทุน การด าเนิน
โครงการนี้จะท าให้เกิดการพัฒนาแหล่งแร่ เพื่อให้สามารถน าแร่มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และเป็นการป้องกันการ
ลักลอบท าเหมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นการรักษาเทคโนโลยีในการท า
เหมืองแร่วุลแฟรมและชีไลต์ให้คงอยู่ต่อไป และถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่การท าเหมืองแร่ในลักษณะเดียวกันในแหล่งแร่
แห่งอื่นได้อีกด้วย 

3.2.3 ในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีการประเมินความคุ้มค่าและ  
ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ จากการประเมินพบว่าโครงการมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมต่อท้องถิ่น 
และประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าความเสียหายจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น 

3.2.4 ผลประโยชน์โดยตรงและทางอ้อมที่ภาครัฐจะได้รับ ได้แก่ ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์  
แก่รัฐเพื่อตอบแทนการตอบแทนการออกประทานบัตร ค่าภาคหลวงแร่ภาษี การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  การจ้างงาน 
ในพื้นที่เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาอันเป็นการลดปัญหาทางด้านความมั่นคงอีกทางหนึ่งด้วย 

3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
3.3.1 พื้นที่โครงการนี้เป็นพื้นที่เดิมที่ผ่านการท าเหมืองมาแล้วแผนการเหมืองต่อไปจะเป็นไป 

ตามแผนผังโครงการท าเหมือง และได้มีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องการป้องกันฝุ่นละออง ระดับเสียง คุณภาพอากาศ คุณค่า  
ต่อคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งสามารถควบคุมผลกระทบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
มีการติดตามตรวจสอบสุขภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดยการท าเหมืองที่ผ่านมา 
ไม่ปรากฏว่ามีเรื่องการร้องเรียนคัดค้าน 
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3.3.2 การฟื้นฟูที่ท าเหมืองมีแผนงานท่ีก าหนดไว้เป็นเงื่อนไขการอนุญาตสอดคล้องกับแผนผังโครงการ
ท าเหมือง จะด าเนินการปลูกต้นไม้บริเวณที่ไม่มีการท าเหมืองและบริเวณขั้นบันไดที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว ส าหรับบริเวณ
ขุมเหมืองจะท าการถมกลับโดยใช้เปลือกดินที่เหลือจากการท าเหมือง และจัดตั้งกองทุนตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้  
เพื่อด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นที่ตั้งโครงการ รวมทั้งผู้ขอได้เสนอปรับเพิ่มวงเงินกองทุนตามที่ 
อก. ก าหนด โดยปรับเพ่ิมเติมจากเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ กองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพ จ านวน 200,000 บาทต่อปี และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ จ านวน 500,000 บาท
ต่อปี ตลอดอายุประทานบัตร 

3.3.3 การบริหารกองทุนโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ในลักษณะไตรภาคี มีผู้แทนจาก
ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา และวัดในพื้นที่เข้าร่วมใน
คณะกรรมการท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุนต่างๆ เพื่อด าเนินงานสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสังคมและการพัฒนา
ท้องถิ่น ผู้ขอต้องรายงานผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเป็นระยะๆ 
ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 

4. อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ตรวจสอบพื้นที่ค าขอประทานบัตรแปลงดังกล่าวร่วมกับ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้แล้ว ปรากฏว่าสภาพแวดล้อม  
ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนักไม่มีการร้องเรียน การใช้พื้นที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและความขัดแย้งกับราษฎร ทั้งนี้ ได้รับ
แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลังจากประทานบัตรสิ้นอายุจนถึงปัจจุบันไม่มีการด าเนินการใดๆ เกี่ยวกับการท าเหมืองและ
สภาพแวดล้อมไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่มีพื้นท่ีในเขตค าขอประทานบัตรบางส่วนท่ีราษฎรใช้ท าเกษตรเพื่อปลูกพืชไร่ 

5. อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  
ได้แก่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรธรณี เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางการประเมินคุณค่าและศักยภาพ  
ของพื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 ที่ประชุมมีมติรับทราบว่ากระบวนการพิจารณาอนุญาตค าขอประทานบัตรในพื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1  
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้มีการก าหนดพื้นที่น าร่องเพื่อท าการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่
ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 ในภาพรวม มอบให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกันด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องกับเรื่อง ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วน

จ ากัด พนาสิทธิ์ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามที่ อก . เสนอ แต่เห็นควรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และ 
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงการจัดตั้งกองทุนตามเง่ือนไข 
ที่ก าหนดไว้ในรายงาน EIA ไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการขออนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ด้วย 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่ อก. โดยให้ อก. ก ากับและติดตามการด าเนินการของผู้ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะๆ โดยให้ผู้
ได้รับอนุญาต ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไขในการอนุญาตอย่างเคร่งครัด 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนและชุมชน ตลอดจนไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีด้วย 

2. ให้ อก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ กษ. ทส. มท. สธ. และ สศช. ไปด าเนินการในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 
  



11 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
291159 
 
เรื่อง : ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี เพ่ือท าเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลานิล ที่จังหวัดสระบุรี 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ศิลานิล ที่จังหวัดสระบุรี ตามค าขอประทานบัตรที่ 12/2555 ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 21 ก.พ. 2538 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. อก. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลานิล เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ประกอบการระเบิดและย่อยหินในเขตต าบลหน้าพระลานที่

จัดตั้งเป็นนิติบุคคล ซึ่งจังหวัดสระบุรีได้จัดสรรพื้นที่ให้ขอประทานบัตรท าเหมืองหินที่เขาพัดแอก (บางส่วน) โดยห้างฯ 
ได้รับอนุญาตประทานบัตรที่ 28614/15178 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)  
ที่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  เนื้อที่ 230 ไร่ 3 งาน 1 ตารางวา ตั้งแต่วันที่  
18 มิ.ย. 2541 และได้ประทานบัตรอีกครั้งหลังจากที่ ครม. มีมติผ่อนผันการใช้พื้นที่ดังกล่าว โดยสิ้นอายุวันที่  
17 มิ.ย. 2561 (ประทานบัตรมีอายุรวม 20 ปี) 

2. ห้างฯ ได้ยืนค าขอประทานบัตรที่ 12/2555 ลงวันที่ 17 ก.ค. 2555 ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ที่ต าบลหน้าพระลาน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 230 ไร่ 3 งาน  
1 ตารางวา ในพื้นที่ประทานบัตรเดิมของห้างฯ เอง พื้นที่ค าขออยู่ในพื้นที่ทดลองตามมติ ครม. และอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ า 
ช้ันที่ 1 บี ของลุ่มน้ าป่าสักตามมติ ครม. โดยเป็นที่นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งไม่เป็นแหล่ง
ธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามส าหรับการท าเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ  
การด าเนินการค าขอเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการปิดประกาศการขอประทานบัตร
ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 มาตรา 49 ไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้านการขอประทานบัตร โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้พิจารณาแล้ว ดังน้ี 

2.1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้อนุญาต
ให้ ห้างฯ ต่อสัญญาเข้าท าประโยชน์ในที่ดินสงวนบริเวณดังกล่าว ก าหนดอายุสัญญา 1 ปี (17 ก.ย. 2559 – 16 ก.ย. 2560) 
ทั้งนี้ เมื่อ ห้างฯ ได้ประทานบัตรใหม่แล้ว ให้แจ้ง พม. ทราบเพื่อจัดท าสัญญาอนุญาตใช้ที่ดินเพื่อท าเหมืองแร่ต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อก./กษ. (สกม./พด./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ การพัฒนาท้องถิ่นและการเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชนาชนในพื้นที่ นอกจากนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมที่ ได้จากอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ อีก เช่น 
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และธุรกิจบริการอื่น ๆ  
อีกจ านวนมาก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.2 คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ และ
อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2557 มีมติเห็นชอบกับรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของห้างฯ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

2.3 สภาเทศบาลต าบลหน้าพระลาน ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2556 มีมติให้ความเห็นชอบ 
การขอประทานบัตรใหม่ของห้างฯ ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว 

3. การด าเนินโครงการเหมืองแร่ 
3.1 เทคนิคและวิธีการท าเหมือง การออกแบบการท าเหมืองของโครงการเป็นไปตามแผนผังโครงการ 

ท าเหมือง โดยใช้พื้นที่เดิมที่มีการท าเหมืองมาตั้งแต่ พ.ศ. 2541 การท าเหมืองใช้วิธีการท าเหมืองหาบแบบขั้นบันได  
มีความสูงขั้นบันไดประมาณ 10 เมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ความลาดเอียงบ่อเหมืองโดยรวมไม่เกิน 
45 องศา พ้ืนท่ีทั้งหมดประมาณ 230 ไร่ เปิดการท าเหมืองไปแล้วประมาณ 182 ไร่ การท าเหมืองในระยะต่อไปจะเป็น
การท าเหมืองในระดับที่ลึกลงไป และขยายพื้นที่ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ท าเหมืองปริมาณส ารองแร่หินปูนที่สามารถ
ท าเหมืองได้ประมาณ 20 ล้านเมตริกตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 3,744 ล้านบาท 

3.2 ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ หินปูนเป็นวัตถุดิบส าคัญเพื่อรองรับการเติบโตของโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 
ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2557 ปริมาณการผลิตหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศมีประมาณ 77 ล้านเมตริกตัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเฉลี่ยปีละประมาณ
ร้อยละ 5.7 แหล่งหินปูนของจังหวัดสระบุรีมีคุณภาพดีและมีที่ตั้งเหมาะสมจึงมี สัดส่วนการผลิตสูงสุดอันดับ 1  
ของประเทศอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 18 ของปริมาณการผลิตของทั้งประเทศ ห้างฯ มีปริมาณการผลิตคิดเป็นร้อยละ 20 
ของปริมาณการผลิตในจังหวัดสระบุรี หินปูนที่ผลิตได้รองรับความต้องการใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัด
ใกล้เคียงในภาคกลาง ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการขยายรถไฟสายต่าง ๆ โครงการขนส่งระบบราง และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ 
อีกจ านวนมาก จะยิ่งส่งผลให้เกิดความต้องการใช้หินก่อสร้างจากแหล่งหินปูนในจั งหวัดสระบุรีเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น  
ความต่อเนื่องของการท าเหมืองและการผลิตหินก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความมั่นคงของวัตถุดิบส าหรับ
อุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

ในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีการประเมินความคุ้มค่าและความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐกิจ พบว่าโครงการเหมืองแร่ ของห้างฯ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมต่อท้องถิ่นและประเทศ  
เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าความเสียหายจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ การด าเนิ นโครงการฯ  
จะสร้างผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมให้ภาครัฐ เช่น ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐเพื่อตอบแทนการออก
ประทานบัตรค่าภาคหลวงแร่ ซึ่งร้อยละ 60 จะจัดสรรให้ท้องถิ่นโดยตรง ภาษีในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ โครงการฯ  
จะมีค่าใช้จ่ายด าเนินการและค่าจ้างแรงงาน ซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น มีการจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ เพื่อการฟื้นฟู
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พื้นที่ การพัฒนาท้องถิ่น และการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และ 
ธุรกิจบริการอื่น ๆ อีกจ านวนมาก 

3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
3.3.1 การท าเหมืองที่ผ่านมา ห้างฯ ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน โดยมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบทั้งทางด้านฝุ่น เสียง และแรงสั่นสะเทือน พบว่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยการท าเหมืองที่ผ่านมาไม่พบปัญหาเรื่องการร้องเรียนคัดค้าน 

3.3.2 การท าเหมืองต่อไปจะมีลักษณะของกิจกรรมเช่นเดียวกับที่ได้ด าเนินการมาแล้ว จึงไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ มีการเว้นพื้นที่การท าเหมืองห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการ
ประมาณ 10 เมตร เพื่อเป็นแนวกันชนส าหรับป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นต่อพ้ืนท่ีใกล้เคียง โดยมีการปลูก
ต้นไม้และดูแลต้นไม้เดิมเพื่อช่วยป้องกันผลกระทบทางด้านทัศนียภาพ และได้มีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องการป้องกันฝุ่นละออง  
ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต การจ้างแรงงาน การมีส่วนร่วม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ประชาชน ซึ่งสามารถควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงรายงานผลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

3.3.3 การฟื้นฟูพื้นที่ท าเหมืองได้ก าหนดให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนผังโครงการท าเหมือง  
โดยท าการปรับปรุงพื้นที่หน้าเหมืองแบบขั้นบันไดที่ผ่านการท าเหมืองแล้วให้มีสภาพปลอดภัย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดิน
และไม้ยืนต้นให้มีสภาพกลมกลืนเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้ จะท าการฟื้นฟูควบคู่ไปพร้อมกับการท าเหมือง มีการจัดตั้งกองทุน
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
ท้องถิ่นที่ตั้งโครงการ รวมทั้งผู้ขอได้เสนอปรับเพิ่มวงเงินกองทุนตามที่ อก. ก าหนด โดยปรับเพิ่มเติมจากเง่ือนไขที่ก าหนด
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จ านวน 200,000 บาทต่อปี และกองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ จ านวน 500,000 บาทต่อปี ตลอดอายุประทานบัตร 

การบริหารกองทุนโดยมีการตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ในลักษณะไตรภาค ซึ่งมีผู้แทนจาก
ส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ แทนสถานศึกษา และวัดในพื้นที่เข้าร่วมใน
คณะกรรมการท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสังคมและการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยผู้ขอต้องรายงานผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
เป็นระยะ ๆ ตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

3.4 การตรวจสอบพื้นที ่อก. (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) ได้ตรวจสอบพื้นที่ค าขอประทาน
บัตรร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ และนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท 
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จังหวัดสระบุรี แล้ว ปรากฏว่าพื้นที่ค าขอมีสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มีปัญหาการร้องเรียนคัดค้านเกี่ยวกับค าขอประทานบัตรแต่อย่างใด  
และการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือสร้างความขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่ 

4. อก. (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ) ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงา 
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรธรณี เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางการประเมินคุณค่าและศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบว่ากระบวนการพิจารณาอนุญาตค าขอ
ประทานบัตรในพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีการประเมินศักยภาพการใช้ประโยชน์
พื้นที่ลุ่มน้ าแล้ว อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นควรให้มีการก าหนดพื้นที่น าร่อง เพื่อท าการศึกษาเกี่ยวกับการประเมิน
ศักยภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 ในภาพรวม โดยได้มอบให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกันด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องกับเรื่อง ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วน

จ ากัด ศิลานิล ที่จังหวัดสระบุรี ตามที่ อก. เสนอ แต่เห็นควรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการจัดตั้งกองทุนตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ใน
รายงาน EIA ไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ด้วย 

มติ ครม. : รมว.อก. ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ในการท าเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศิลานิล หากด าเนินการในส่วนเฉพาะที่มี
การเปิดเหมืองไปแล้วเพื่อท าเหมืองในระดับลึกลงไปจากเดิมตามความเห็นของ สศช. นั้น ไม่สอดคล้องกับหลักความ
ปลอดภัยในการท าเหมืองเพราะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุเหมืองถล่มได้ง่าย อันจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างรุนแรง แต่การท าเหมืองที่มีการขออนุญาตนี้ ได้มีการกันพื้นที่เป็น Buffer Zone เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวไว้แล้ว  
ซึ่ง ครม. พิจารณาแล้วลงมติว่า 

1. รับทราบตามที่ รมว.อก. ช้ีแจงเพิ่มเติม และอนุมัติตามที่ อก. เสนอ โดยให้ อก. ก ากับและติดตามการ
ด าเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ โดยให้ผู้ได้รับอนุญาตด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไขในการอนุญาตอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งต้องระมัดระวังไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งกับประชาชนและชุมชน ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีด้วย 

2.ให้ อก. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ กษ. ทส. และ สธ. รวมทั้งความเห็นของ สศช. เกี่ยวกับ
การวางแผนการตอบสนองความต้องการใช้แร่หินปูนของประเทศในระยะยาวให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดทางทรัพยากร  
ในปัจจุบัน ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
291159 
 
เรื่อง : ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1 บี เพ่ือท าเหมืองแร่ของบริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จ ากัด ท่ีจังหวัดสระบุรี 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของบริษัท  
ภัทรเจริญไมนิ่ง จ ากัด ที่จังหวัดสระบุรี ตามค าขอประทานบัตรที่ 1/2548 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2533 
และวันท่ี 21 ก.พ. 2538 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. อก. รายงานว่า บริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จ ากัด ได้ยื่นค าขอประทานบัตรที่ 1/2548 ชนิดแร่ดิกไคต์  

ที่ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยยื่นขอประทานบัตรในพื้นที่ประทานบัตรที่ 19984/13302 ของนาง
เจริญ ภัทรกุลขจร ซึ่งประทานบัตรครบก าหนดสิ้นอายุแล้ว เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2550 โดยที่ค าขอประทานบัตรที่ 
1/2548 ของบริษัท ภัทรเจริญไมนิ่ง จ ากัด เนื้อท่ี 63 ไร่ 2 งาน 99 ตารางวา อยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 บี ของลุ่มน้ าป่า
สัก ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2538 พื้นที่ค าขอเป็นที่ป่าที่  ครม. มีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ  
องค์การบริหารส่วนต าบลชะอมได้ให้ความเห็นชอบในการขอประทานบัตร คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่และอุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ ได้ให้ความเห็นชอบกับรายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้พ้ืนท่ีดังกล่าวไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามส าหรับ
การท าเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่าง ๆ การด าเนินการค าขอเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการปิดประกาศการขอประทานบัตร ตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510  
ไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้านการขอประทานบัตร 

2. กฎกระทรวงฉบับที่  19 (พ.ศ. 2516) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่  64 (พ.ศ. 2530)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ก าหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอประทานบัตรไว้โดยจะต้องไม่เคย
ต้องโทษตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งบริษัทฯ มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ยื่นค าขอประทานบัตร 

3. การด าเนินโครงการเหมืองแร่ 
3.1 เทคนิคและวิธีการท าเหมือง การออกแบบการท าเหมืองตามแผนผังโครงการท าเหมืองโดยวิธีท าเหมือง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อก./กษ. (สกม./ส.ป.ก./พด.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์แก่รัฐ เพื่อตอบแทนการออกประทานบัตร 
ค่าภาคหลวงแร่ ภาษี การจ้างงาน การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และ
ทางด้านเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องของโครงการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เปิดแบบข้ันบันได ซึ่งมีความปลอดภัยและเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม ซึ่งจะเริ่มท าเหมืองจากพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมือง
มาแล้ว โดยการพัฒนาตัดถนนขึ้นสู่พื้นที่หน้าเหมืองที่ด้านบนเพื่อท าเหมืองลดระดับลงมาในลักษณะขั้ นบันได  
โดยมีปริมาณส ารองแร่ที่สามารถท าเหมืองได้ประมาณ 457,000 เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่าของโครงการประมาณ  
284 ล้านบาท 

3.2 ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ 
3.2.1 แหล่งแร่ดิกไคต์บริเวณต าบลชะอม จังหวัดสระบุรี เป็นแร่ดิกไคต์ที่ส าคัญแหล่งเดียวของประเทศ

ที่มีการท าเหมืองเพื่อผลิตแร่ดิกไคต์เป็นวัตถุดิบส าคัญส าหรับอุตสาหกรรมเซรามิก อิฐทนไฟ และอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ขาว ปัจจุบันมีประทานบัตรในพื้นที่ดังกล่าวจ านวน 4 แปลง แต่มีเพียงจ านวน 2 แปลง ที่มีการผลิตแร่และอยู่ในพื้นที่ 
ลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 บี โดยแร่ส่วนใหญ่จะน าไปใช้ประโยชน์เป็นวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมเซรามิก อิฐทนไฟ และอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ขาวภายในประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มประมาณปีละไม่ต่ ากว่า 20,000 ล้านบาท  
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้มีความต้องการใช้แร่ดิกไคต์เพิ่มสูงขึ้นทุกปี นอกจากนี้แร่ดิกไคต์บางส่วน
ที่มีลักษณะเฉาะตัว ซึ่งสามารถน าไปใช้ในงานประดิษฐกรรมได้โดยต้องท าการคัดเลือกด้วยมือ 

3.2.2 ในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีการประเมินความคุ้มค่าและความ
เหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจากการประเมินพบว่าโครงการมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมต่อท้องถิ่นและ
ประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าความเสียหายจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้น 

3.2.3 ผลประโยชน์โดยตรงและทางอ้อมที่ภาครัฐจะได้รับ ได้แก่ ผลประโยชน์พิเศษเพื่อประโยชน์แก่รัฐ
เพื่อตอบแทนการออกประทานบัตร ค่าภาคหลวงแร่ ภาษีการจ้างงาน การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และทางด้านเศรษฐกิจ
จากอุตสาหกรรมต่อเนื่องของโครงการ 

3.3 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
3.3.1 การท าเหมืองที่ผ่านมาผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างครบถ้วน โดยมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบทั้งทางด้านฝุ่น เสียง และแรงสั่นสะเทือน พบว่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ โดยการท าเหมืองที่ผ่านมาไม่พบปัญหาเรื่องการร้องเรียนคัดค้าน 

3.3.2 การท าเหมืองต่อไปจะมีลักษณะของกิจกรรมเช่นเดียวกับที่ได้ด าเนินการมาแล้ว จึงไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ โดยได้มีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในเรื่องการป้องกันฝุ่นละออง 
ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต การจ้างแรงงาน การมีส่วนร่วม สุขภาพอนามัยและความปลอดภัย  
ของประชาชน ซึ่งสามารถควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงรายงานผลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
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3.3.3 การฟื้นฟูพื้นที่ท าเหมืองได้ก าหนดให้สอดคล้องกับแผนผังโครงการท าเหมือง มีการปลูกต้นไม้
โดยรอบพื้นที่ที่ท าเหมือง ภายหลังสิ้นสุดการท าเหมืองพื้นที่ที่เป็นบ่อเหมือง จะพัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ า โดยมีการ
ตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพน้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยราชการก าหนดเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป  
มีการจัดตั้งกองทุนตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อด าเนินกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นที่ตั้งโครงการ รวมทั้งผู้ขอได้เสนอปรับเพิ่ มวงเงินกองทุนตามที่  อก. ก าหนด  
โดยปรับเพิ่มเติมจากเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม คือ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 
จ านวน 200,000 บาทต่อปี และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ จ านวน 500,000 บาทต่อไป ตลอดอายุ
ประทานบัตร 

3.3.4 การบริหารกองทุนโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ในลักษณะไตรภาคี ซึ่งมีผู้แทน
จากส่วนราชการ ผู้ประกอบการ ชุมชน รวมถึงเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนสถานศึกษา และวัดในพื้นที่เข้าร่วม  
ในคณะกรรมการท าหน้าที่บริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ เพื่อด าเนินงานสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสังคมและการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยผู้ขอต้องรายงานผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
เป็นระยะ ๆ ตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการ 

4. อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ตรวจสอบ พื้นที่ค าขอประทานบัตรร่วมกับส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้แล้วปรากฏว่าพื้นที่ค าขอมีสภาพแวดล้อมและการใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีสอดคล้องกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มีปัญหาการร้องเรียนคัดค้านเกี่ยวกับค าขอ
ประทานบัตร การเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่จะไม่สร้างความขัดแย้ งกับราษฎรในพื้นที่และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ 
เกินมาตรฐาน และจากการตรวจสอบพื้นที่ค าขอประทานบัตรเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2559 พบว่าสภาพพื้นที่ค าขอ
ประทานบัตรมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมทั่วบริเวณทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่ค าขอประทานบัตรมีพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมือง  
ไปแล้วประมาณ 12 ไร่ สภาพหน้าเหมืองเป็นหน้าเหมืองเก่าไม่มีร่องรอยการท าเหมือง สภาพทั่วไปไม่ได้ผ่านการใช้
ประโยชน์หรือด าเนินการใด ๆ เป็นระยะเวลานาน 

5. อก โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการท าเหมืองแร่ได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรธรณี เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทางการประเมินค่าและศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ า  
ช้ันท่ี 1 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบว่ากระบวนการพิจารณาอนุญาตค า
ขอประทานบัตรในพื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีการประเมินศักยภาพการใช้
ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าแล้ว ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้มีการก าหนดพื้นที่น าร่องเพื่อท าการศึกษาเกี่ยวกับการประเมิ น
ศักยภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 ในภาพรวม โดยได้มอบให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ร่วมกันด าเนินการ 
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6. คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่แ ละ
อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ ได้ให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว 

ความเห็นของ กษ 
กษ. พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องกับเรื่อง ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่น้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของบริษัท ภัทรเจริญ

ไมนิ่ง จ ากัด ที่จังหวัดสระบุรี ตามที่ อก. เสนอ แต่เห็นควรให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่ก าหนดไว้ในรายงาน EIA อย่างเคร่งครัดด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่ อก. เสนอ โดยให้ อก. ก ากับและติดตามการด าเนินการของผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง  
เป็นระยะๆ โดยให้ผู้ได้รับอนุญาต ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ ครม . ที่เกี่ยวข้อง และเง่ือนไข 
ในการอนุญาตอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบได้ รวมทั้งต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับประชาชนและ
ชุมชน ตลอดจนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีด้วย 

2. ให้ อก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ กษ. ทส. มท. และ สศช. ไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)  

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
291159 
 
เรื่อง : ขออนุมัติกรอบท่าทีไทยและร่างเอกสารส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้า  

การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 5 (The 5th Meeting of the joint committee of Trade, 
Investment and Economic Cooperation between Thailand and China) 

 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. เพื่อพิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วย ความร่วมมือด้านการค้า  
การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างไทย – จีน (JC เศรษฐกิจ) ครั้งที่ 5 และอนุมัติให้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในเอกสารผลลัพธ์การประชุม 

2. ให้ความเห็นชอบต่อการต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ 5 ปี และเอกสารส าหรับการต่ออายุแผนพัฒนา
เศรษฐกิจไทย – จีน ระยะ 5 ปี รวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – 
จีน และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม 
ในเอกสารผลลัพธ์การประชุม รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เป็นผลจากการหารือขยายความร่วมมือเฉพาะด้าน 

3. หากในการประชุมดังกล่าว มีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่นๆ  
หรือจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารและอันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้า  
สองฝ่ายระหว่างไทยกับจีน โดยไม่มีการจัดท าเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ขอให้กระทรวงพาณิชย์  
และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

4. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทน ส าหรับการลงนามดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ไทยจีนมีความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ และมีความสัมพันธ์อันดีในทุกมิติทั้งการเมือง เศรษฐกิจ  

และสังคม จีนเป็นมหาอ านาจทางเศรษฐกิจของโลก มีประชากรกว่า 1,400 ล้านคน และมีบทบาทน าในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียและโลกอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนั้น จีนมีความส าคัญในฐานะคู่ค้าอันดับ 1 และนักลงทุน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สกต./สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในอันดับต้นๆ ของไทย และในปี 2559 คาดว่าจะมี นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางมาไทยกว่า 10 ล้านคน จีนจึงเป็น
ประเทศคู่ค้าที่ไทยควรให้ความส าคัญและก าหนดแนวทางในการปฏิสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจนและต่อเนื่อง ดังนั้น 
ไทยควรด าเนินยุทธศาสตร์กระชับความสัมพันธ์กับจีนในระยะยาวให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของไทย 

กระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประชุมส่วนราชการและเอกชนไทยที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาประเด็น
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า ที่ฝ่ายไทยประสงค์จะผลักดันส าหรับการประชุม JC เศรษฐกิจ ครั้งที่ 5 และเห็นควร
เสนอท่าทีไทย ดังนี้ 

1. กรอบการหารือส าหรับประชุม JC เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 5 
 ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน เน้นย้ าศักยภาพทางเศรษฐกิจของสองประเทศและร่วมมือกัน 

ขยายมูลค่าการค้าสองฝ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ สองเท่าของมูลค่าการค้าปัจจุบันภายใน 5 ปี 
(120,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563) โดยสองฝ่ายจะขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องใน 10 สาขา
อุตสาหกรรมเป้าหมายและการพัฒนา Eastern Economic Corridor ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรม ส่งเสริมการค้า 
และการลงทุนระหว่างกัน โดยเน้นบทบาทน าของไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ในภูมิภาค 
CLMVT และอาเซียน 

 การขยายการค้าสินค้าเกษตร เร่งรัดและผลักดันความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการค้าสินค้าเกษตร ตลอดจนกระชับความร่วมมือด้านมาตรฐานและการตรวจสอบ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

 ความร่วมมือด้านสาธารณูปโภคและโครงการต่างๆ ผลักดันการด าเนินความร่วมมือด้านรางรถไฟให้เป็นไป 
ตามข้อตกลงความร่วมมือระบบรางระหว่างรัฐบาลไทยกับจีน 

 ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรม และความร่วมมือด้านอวกาศ ผลักดันความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนความร่วมมือด้านอวกาศและดาวเทียม 

 ความร่วมมือด้านการเงิน ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกการท าธุรกรรมด้วยสกุลเงินหยวน 
ตลอดจนการสนับสนุนทุนจากสถาบันการเงินของจีนในโครงการความร่วมมือต่างๆ 

 ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว กระชับความสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว เน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
การดูแลนักท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองฝ่าย ตลอดจนความร่วมมือภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 

 พลังงาน ผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานที่เป็นรูปธรรมและการลงทุนจากจีนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน  
อาทิ พลังงานขยะ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล เป็นต้น 

 ความร่วมมือในระดับท้องถิ่น ผลักดันการใช้ประโยชน์จากกลไกการหารือระหว่างไทย – มณฑลส าคัญของจีน 
 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ผลักดันการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ให้สามารถสรุปผลการเจรจาได้โดยเร็ว และเร่ง 



21 

 

การเจรจาประเด็นคงค้างภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน อาทิ การเปิดตลาดสินค้าเพิ่มเติม เป็นต้น 
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม JC เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 5 

2. การต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย – จีน ระยะ 5 ปี ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ไทย – จีน ระยะ 5 ปี ไทย – จีน (2555 – 2559) ที่ครอบคลุมสาขาความร่วมมือ 14 สาขา ได้แก่ การอ านวย 
ความสะดวกทางการค้าและการลงทุน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียว การให้ความช่วยเหลือ ด้านวิชาการ ทรัพย์สิน  
ทางปัญญา วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม เกษตร อุตสาหกรรม (สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์  
ยานยนต์ เคมีภัณฑ์) สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เหมืองแร่ พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท่องเที่ยว  
โลจิสติกส์ และ การเงิน เนื่องจากเห็นว่าเป็นเอกสารหลักในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีน  
ที่มีสารัตถะครอบคลุมสาขากิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้าน ซึ่งร่างเอกสารต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย – จีน 
ระยะ 5 ปี จะน าไปสู่การก าหนดทิศทางการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ โดยฝ่ายไทย  
มีการเพิ่มข้อบทที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุ การแก้ไข การยกเลิกเอกสารต่างๆ ตลอดจนกลไกการติดตามผลการด าเนินการ
ต่างๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการในอนาคต 

นอกจากนั้น เพื่อให้การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจมีความสอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของ  
สองประเทศและมีการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม สองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการร่วมเพ่ือการเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – จีน (Joint Action Plan for Economic Strategic Partnership between 
Thailand and China) ที่มุ่งเน้นความร่วมมือเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย One Belt one Road 
ของจีน และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของไทย โดยเน้นสาขาความร่วมมือน าร่องภายใต้แผนฯ 5 ปี จ านวน 5 สาขา ได้แก่ 
(1) โครงสร้างพื้นฐาน (2) การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม (3) เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล (4) วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ (5) พลังงานโดยแผนปฏิบัติการร่วมฯ น้ีจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย – จีน ระยะ 5 ปี 

ในการนี้ ในช่วงการประชุม JC เศรษฐกิจ ครั้งที่ 5 สองฝ่ายตั้งเป้าให้มีการลงนามเอกสารต่ออายุแผนพัฒนา
เศรษฐกิจไทย – จีน ระยะ 5 ปี ซึ่งจะผนวกแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระหว่าง 
ไทย – จีน เข้าเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย – จีน ระยะ 5 ปี 

3. ร่างเอกสารต่ออายุแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทย – จีน ระยะ 5 ปี และร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุม JC 
เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 5 เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของไทยและจีนที่มุ่งเสริมสร้างและกระชับ ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ
การค้า โดยไม่มีถ้อยค าหรือบริบทท่ีจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมาย ระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างเอกสาร
การประชุมฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบท่ี พณ. เสนอ และให้ พณ. รับความเห็นของ กต. สคก. สศช. และ ธปท. ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ และไม่ขัดกับหลักการที่ ครม . ได้ให้ความ
เห็นชอบไว้ ให้ พณ. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ 
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ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ตามหลัก เกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558  
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 

2. ให้ พณ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
291159 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 
พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 

ในท้องที่ต าบลองครักษ์ ต าบลบางระก า ต าบลบางเจ้าฉ่า ต าบลหนองแม่ไก่ ต าบลโคกพุทรา ต าบลร ามะสัก ต าบลทางพระ 
ต าบลค าหยาด ต าบลยางซ้าย ต าบลอ่างแก้ว ต าบลอินทประมูล ต าบลบางพลับ ต าบลสามง่าม ต าบลบ่อแร่ และ  
ต าบลโพธิ์รังนก อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าวและติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้
เสียได้ตรวจดูและยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก าหนดปิดประกาศปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่นค าร้อง และคณะกรรมการผัง
เมืองได้มีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2559 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโพธิ์ทอง  

จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. .... เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและบริเวณ  
ที่ เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่งการสาธารณูปโภค  
บริการสาธารณะและสภาพแวดล้อม แต่มีข้อสังเกตเนื่องจากได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลองครักษ์ 
ต าบลบางเจ้าฉ่า ต าบลโคกพุทรา ต าบลอ่างแก้ว อ าเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ .ศ. 2558  
ซึ่งการประกาศใช้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบกับพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ดังนั้น ในขั้นตอนการตรวจพิจารณา 
ร่างกฎกระทรวงฯ ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดแผนที่ท้ายกฎกระทรวงฯ ก่อน โดยในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินควรก าหนด
แนวเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมทั้งสัญลักษณ์สีแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว้ใน  
ร่างกฎกระทรวงฯ ด้วย ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการควบคุมการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและ
บริเวณที่ เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่งการสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้น าผังเมืองไปใช้ต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนโพธ์ิทอง จังหวัดอ่างทอง พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยรับความเห็นของ วธ. และ อก. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ ทส. พน. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
291159 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2555) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2555) ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับแจ้งจากจังหวัดยโสธรว่าหลังจากมีการประกาศใช้บังคับ

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2555 แล้ว ปรากฏว่าสภาพการณ์ของจังหวัดยโสธรในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดและไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของ
จังหวัดยโสธร ซึ่งผู้ที่ไดรับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน 
จังหวัดยโสธรได้รวบรวมปัญหาในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้มีการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร
แล้ว โดยขอให้แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ .ศ. 2555 ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ได้น าเสนอคณะกรรมการผังเมืองประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว และได้น าไปปิด
ประกาศ 90 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูและยื่นค าร้อง เมื่อครบก าหนปิดประกาศไม่มีผู้ยื่นค าร้อง และได้เสนอ
คณะกรรมการผังเมืองทราบแล้วเมื่อวันท่ี 18 ก.พ. 2559 จึงได้ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

2. สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
 แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2555 ดังนี ้
 2.1 แก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการหลักและกิจการอื่นในที่ดินประเภทชุมชน  

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
 2.2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานในที่ดินประเภทชุมชน  

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขต 
ผังเมืองรวมอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวม ตลอดจนเกิดความ
สมบูรณ์และชัดเจนในการใช้ประโยชน์ท่ีดินมากยิ่งขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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 2.3 เพิ่มข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินส าหรับการขยายโรงงาน 
 2.4 ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวง 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองรวมมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวมอันจะเป็น

ประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวม ตลอดจนเกิดความสมบูรณ์และชัดเจนในการใช้ประโยชน์ที่ดินมากยิ่งขึ้น จึงเห็นด้วย  
กับหลักการในการออกกฎหมายดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยโสธร พ.ศ. 2555) ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา  
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ ทส. พน. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
291159 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ 

ผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556) ตามที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้
ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับแจ้งจากจังหวัดตราดว่าหลังจากมีการประกาศใช้บังคับ

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556 แล้ว ปรากฏว่าสภาพการณ์ของจังหวัดตราดในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดและไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ของ
จังหวัดตราด ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นภาคอุตสาหกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจังหวัด
ตราดได้รวบรวมปัญหาในภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้มีการประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดตราดแล้ว  
โดยขอให้แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556 ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว และได้น าไปปิดประกาศ 90 วัน 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูและยื่นค าร้อง เมื่อครบก าหนดปิดประกาศไม่มีผู้ยื่นค าร้อง  และได้เสนอคณะกรรมการ 
ผังเมืองทราบแล้วเมื่อวันท่ี 26 พ.ย. 2558 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

2. สาระส าคัญของร่างกฎกระรวง 
 แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556 ดังนี ้
 2.1 แก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานในที่ดินประเภทชุมชนและที่ดิน

ประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 2.2 เพิ่มข้อก าหนดให้ยกเว้นการใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ที่ได้ประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษตาม

ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในที่ดินประเภทชุมชนและที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขต 
ผังเมืองรวมอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวม ตลอดจนเกิดความ
สมบูรณ์และชัดเจนในการใช้ประโยชน์ท่ีดินมากยิ่งขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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 2.3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานลมในที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม 

 2.4 ยกเลิกข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินริมทางหลวงแผ่นดินในท่ีดินประเภทชุมชนและที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม 

 2.5 ยกเลิกข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินริมแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะในที่ดินประเภทชุมชน 
ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ที่ดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยว ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อ
นันทนาการและการักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

 2.6 เพิ่มข้อก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ในท่ีดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 

 2.7 เพิ่มข้อก าหนดให้ยกเว้นการควบคุมความสูงของอาคารประเภทในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
 2.8 เพิ่มข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการโรงงานบางประเภทในพื้นที่ทุ่งศาลา

สาธารณประโยชน์ ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
 2.9 เพิ่มข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินส าหรับการขยายโรงงาน 
 2.10 ยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556) เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556 โดยแก้ไข 
ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทชุมชน ท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ท่ีดินประเภทอนุรักษ์สภาพแวดล้อม
เพื่อการท่องเที่ยว ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ 
เพิ่มข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้สามารถขยายโรงงานได้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนด ตลอดจนยกเลิกบัญชี
ท้ายกฎกระทรวงและก าหนดห้ามประกอบกิจการโรงงานเฉพาะประเภทหรือชนิดของโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ที่มีผลกระทบรุนแรงเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโดยข้อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมือง ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าว และเป็นประโยชน์  
ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยค านึงถึงปริมาณน้ าต้นทุนและปริมาณการใช้น้ าในพ้ืนท่ีด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง 
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556) ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ 
ต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับคามความเห็นของ กษ. ทส. พน. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
291159 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลกระบี่ใหญ่ ต าบลไสไทย ต าบลทับปริก 

และต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ 
ต าบลกระบี่ใหญ่ ต าบลไสไทย ต าบลทับปริก และต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ .ศ. ... .  
โดยมีสาระส าคัญเป็นการสร้างและขยายทางหลวงชนบท สาย ง ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองกระบี่ ในท้องที่ 
ต าบลกระบี่ใหญ่ ต าบลไสไทย ต าบลทับปริก และต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ มีส่วนแคบที่สุด 
สองร้อยเมตร และส่วนกว้างที่สุดห้าร้อยเมตร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอตามรายงานของกรมทางหลวงชนบทว่า จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีแนวโน้มการขยายตัว  

ทางด้านเศรษฐกิจปัจจุบันมีถนนเพชรเกษม (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4) เพียงสายเดียวที่เช่ือมโยงสู่จังหวัดตรัง พังงา 
ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช ประกอบกับเป็นถนนที่ตัดผ่านบริเวณชุมชนซึ่งมีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและ  
การค้า ตลอดจนเป็นเส้นทางเข้าสนามบิน จึงท าให้เกิดปัญหาการจราจรที่ติดขัด จึงได้ท าการศึกษาวิเคราะห์  
ความเหมาะสมในการด าเนินโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สาย ง ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองกระบี่  
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่าอัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจของโครงการ EIRR มีค่า 12.98 % และอัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อค่าลงทุน (B/C ratio) มีค่า 1.39 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการด าเนินการ 

2. การคาดการณ์และผลการวิเคราะห์สภาพจราจรในอนาคต กรณีไม่มีโครงการและกรณีมีโครงการซึ่งผลการ
คาดการณ์พบว่าเส้นทางโครงการถนนสาย ง ในปี พ.ศ. 2560 มีปริมาณจราจรเท่ากับ 6,423 pcu/วัน โดยเพิ่มขึ้นเป็น 
9,094 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2570 และ 15,559 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2590 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่ท าการวิเคราะห์  
โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 3 ต่อปี เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณจราจรบนโครงข่ายถนนในพื้นที่ 
กรณีมีโครงการจะช่วยลดระยะทางในการเดินทางและลดเวลาในการเดินทางรวมในพื้นที่ลง และท าให้ความเร็วเฉลี่ย  
ในพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยลดปริมาณจราจรบนถนนเพชรเกษมที่เข้าสู่ตัวเมืองและชุมชนรองรับการขยายความเจริญ 

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

เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและ 
การขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของตัวเมืองกระบี่ไปสู่บริเวณรอบนอกอันเป็นการเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งอย่างมีระบบซึ่งจะท าให้
การเดินทางมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึนท้ังยังสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

3. ลักษณะของโครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สาย ง ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองกระบี่  
เป็นโครงการก่อสร้างและขยายถนนขนาด 4 ช่องจราจรพร้อมเกาะกลาง ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.25 เมตร  
ชนิดผิวจราจรเป็นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต มีไหล่ทางกว้างข้างละ 3 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 2.90 เมตร  
เขตทางกว้าง 25.00 – 64.50 เมตร ระยะทางรวมประมาณ 3.442 กิโลเมตร มีทรัพย์สินที่ถูกเวนคืนแบ่งเป็นที่ดิน 
ประมาณ 38 แปลง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณ 54 รายการ และพืชผลไม้ยืนต้น ประมาณ 61 รายการ  
ใช้งบประมาณในการเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 155 ล้านบาท และใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
โครงการประมาณ 174.325 ล้านบาท ท้ังนี้ ได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับ
โครงการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
พ.ศ. 2548 แล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นว่าการขอตราพระราชกฤาฎีกาฉบับนี้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่ก าหนด เพื่อให้

เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์เข้าไปในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย 
เพื่อท าการส ารวจและทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน ก่อนด าเนินการก่อสร้างและ
ขยายทางหลวงชนบท สาย ง ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองกระบี่ แต่เนื่องจาก กษ. ได้ตรวจสอบพบว่า มีบางท้องที่ที่
เสนอขอตราพระราชกฤษฎีกาในครั้งนี้ ได้มีการก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จึงเ ห็นควรให้ คค. 
ตรวจสอบแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งด้วย 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลกระบี่ใหญ่  
ต าบลไสไทย ต าบลทับปริก และต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ .ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และ 
ให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 47/2559 วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
291159 
 
เรื่อง : การประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า โขง  6 ประเทศ (GMS) 

ครั้งที่ 21 และร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
6 ประเทศ (GMS) ครั้งท่ี 21 ณ จังหวัดเชียงราย 

 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งที่ 21 ทั้งนี้ หากมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้อนุมัติไว้ก่อนมีการรับรอง ขอให้ สศช. 
สามารถด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทย ได้รับ 
การปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรืองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

2. ขอความเห็นชอบให้ รมว.คค. (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีประจ าแผนงาน GMS ของไทยร่วมรับรองแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีฯ ดังกล่าวโดยไม่มีการลงนาม  
ในการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งท่ี 21 ในวันท่ี 1 ธ.ค. 2559 ณ จังหวัดเชียงราย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สศช. ในฐานะหน่วยประสานงานหลักระดับประเทศแผนงาน GMS ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 

Development Bank : ADB) จะเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่  
30 พ.ย. – 1 ธ.ค 2559 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีก าหนดการส าคัญ ได้แก่ การประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials’ Meeting) ในช่วงเช้าวันที่ 30 พ.ย. 2559 การประชุมหุ้นส่วนการพัฒนา 
(Development Partner’s Meeting) ในช่วงบ่ายวันที่ 1 ธ.ค. 2559 และ การประชุมระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็น
ทางการ (Ministerial Retreat) ในช่วงบ่ายวันท่ี 1 ธ.ค. 2559 

2. ประเด็นหารือและข้อเสนอของประเทศไทย ประเทศไทยมีประเด็นหารือและข้อเสนอต่อที่ประชุม GMS  
ครั้งท่ี 21 รวมทั้งสิ้น 6 ประเด็น ได้แก่ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (สกต./สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับเมืองในภูมิภาคและสร้างงาน 
อาชีพและรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของ
ประเทศตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนา
ฐานการผลิตเช่ือมโยงและการลงทุนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ อันจะน าไปสู่
การสร้างและเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าทั้งภายในและภายนอกอนุภูมิภาค 
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม้น้ าโขง 
ในอนาคตเพื่อประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าใน GMS 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



32 

 

1) การเน้นย้ าการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
เพื่อสร้างความเจริญเติบโตให้กับเมืองในภูมิภาคและสร้างงาน อาชีพและรายได้ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ต้องพัฒนาทั้ง
การก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน และการอ านวยความสะดวกด้านกฎระเบียบระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน 

2) การเน้นย้ าความส าคัญของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ  เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศ 
ตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาฐานการผลิตเช่ือมโยงและการลงทุนตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจ อันจะน าไปสู่การสร้างและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าทั้งภายในและภายนอกอนุภูมิภาค 

3) การผลักดันและสนับสนุนให้ภาคีหุ้นส่วนการพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการด าเนิ นงาน 
ตามแผนปฏิบัติการลงทุนของภูมิภาค ไทยพร้อมมอบหมายให้ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อน
บ้าน และส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เป็นหน่วยสนับสนุนทางการเงินและวิชาการต่อการ
ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการลงทุนภูมิภาคต่อไป 

4) การสนับสนุนการใช้พลังงานร่วมกันของ GMS นอกจากการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในประเทศ 
และซื้อขายกันระหว่างประเทศสมาชิกแล้วยังมีโอกาสที่จะเช่ือมโยงไปยังประเทศที่สาม สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
ประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ในอนาคตเพื่อประสานงานการซื้อขายไฟฟ้าใน GMS 

5) การสนับสนุนการปรับปรุงสิทธิประโยชน์และส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน เสนอให้พิจารณากลไก  
การค้ าประกันสินเช่ือแก่ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย ถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการเข้าแหล่งเงินทุนของ 
MSMEs และเสนอให้ประเทศ GMS ใช้การค้ าประกันสินเช่ือส าหรับ MSMEs เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพื่อให้มีลงเงินทุน 
เพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ MSMEs ทั้งในระดับภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งขอให้
ประเทศสมาชิกปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการลงทุน 

6) การเน้นย้ าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการภัยพิบัติ ทั้งนี้ เพื่อให้พัฒนาความเช่ือมโยงระหว่าง
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงซึ่งก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนตามล าดับ ประเทศลุ่มแม่น้ าโขงต้องร่วมมือกันสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจให้สามารถ
เติบโตได้อย่างมีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ าโขงสีเขียว (Green Mekong) 

3. ประโยชน์ของประเทศไทย ในการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งท่ี 21 มีดังนี ้
3.1 สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างประเทศในการเข้ามาลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพเช่ือมต่อห่วงโซ่มูลค่า

กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  
เพื่อเพ่ิมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว  

3.2 เป็นโอกาสของไทยในการน าเสนอบทบาทความเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาค โดยน าเสนอ
ความก้าวหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่งของประเทศไทยในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา โดยเฉพาะ  
การพัฒนาระบบถนน ระบบราง และด่านพรมแดนเพื่อเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งไทยมีความพร้อมร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม 
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3.3 เป็นโอกาสของไทยในการน าเสนอบทบาทความเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา  
ในภูมิภาค ในการร่วมให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทั้งด้านการเงินและวิชาการ เพื่อการพัฒนาแนวระเบี ยงเศรษฐกิจ
เชื่อมต่อระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

3.4 เป็นโอกาสในการหารือและหาแนวทางแก้ปัญหาและขจัดข้อจ ากัดทางด้านสังคมและร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่างๆ อันเนื่องมาจากการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการผลิตอุตสาหกรรมข้ามพรมแดน อาทิ ปัญหาด้าน
สาธารณสุข การศึกษา แรงงานข้ามพรมแดน 

4. ร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งท่ี 21 สรุปได้ ดังนี ้
4.1 การแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

รัฐมนตรีของประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ แสดงความเสียใจอย่างที่สุด หาที่เปรียบมิได้กับรัฐบาลและ
ประชาชนของราชอาณาจักรไทย เมื่อวันท่ี 13 ต.ค. 2559 ตลอดระยะเวลาการครองราชย์กว่า 70 ปี พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงริเริ่มแนวคิดการพัฒนามากมาย หนึ่งในแนวคิดที่ประจักษ์คือ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นแนวทางช้ีน าการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในทุกระดับ โครงการและกิจกรรมจ านวนมากที่พระองค์ทรง
ริเริ่มขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 
ประเทศ และเป็นท่ีประจักษ์ท่ัวโลก 

4.2 การทบทวนผลส าเร็จของการด าเนินงานแผนงาน GMS  
4.2.1 ยินดีกับความก้าวหน้าของการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการกรอบลงทุนของภูมิภาค (RIF - IP)  

ปี 2557 – 2561 ประกอบด้วย โครงการลงทุนและโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการที่มีการล าดับความส าคัญ
สูง 93 โครงการ มูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หนึ่งในสามโครงการลงทุนทั้งหมดอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
และ 2 โครงการสาขาคมนาคมขนส่งได้ด าเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกโดยเฉพาะจีน ไทย และ
หุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนายังได้มีส่วนร่วมในการร่วมสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภายใต้
กรอบการลงทุนของภูมิภาคฉบับใหม่ ปี 2563 (RIF - IP 2020) โดยครอบคลุมโครงการลงทุนและโครงการความ
ช่วยเหลือทางวิชาการจ านวน 107 โครงการ ซ่ึงรวมถึงโครงการที่ด าเนินการต่อเน่ืองและโครงการใหม่ มูลค่ารวม
กว่า 3.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ 

4.2.2 ที่ประชุมได้แสดงความยินดีกับผลส าเร็จในรายสาขาความร่วมมือสรุปได้ ดังนี้ 
1) คมนาคม ก่อสร้างสะพานเพื่อเช่ือมเส้นทางคมนาคมแล้วเสร็จ 3 แห่ง และอยู่ระหว่าง 

การจัดท ายุทธศาสตร์คมนาคมขนส่งฉบับใหม่ 
2) การอ านวยความสะดวกคมนาคมขนส่งและการค้า เริ่มด าเนินการตามความตกลงว่าด้าน

การขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (CBTA) ในวันที่ 1 ม.ค. 2560 และปัจจุบันได้เริ่มทดลองการตรวจปล่อย
แบบเบ็ดเสร็จที่จุดผ่านแดนลาวบ่าว – แดนสะหวัน 
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3) เกษตรกร อยู่ระหว่างการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อลงทุนในห่วงโซ่
มูลค่าอาหารที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 

4) สิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาค GMS 
5) การท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2558 การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ราว 6.4 หมื่นล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ และสร้างงานกว่า 10 ล้านต าแหน่ง และมีการด าเนินการเพื่อพัฒนาด้านการท่องเที่ยวต่อไป 
6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จัดตั้งสมาพันธ์มหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ GMS เพื่อส่งเสริม

และขยายการเรียนรู้ระหว่างประเทศก าลังพัฒนา และมุ่งพัฒนาทักษะและคุณสมบัตินักวิชาชีพให้ครอบคลุมสาขาใหม่ๆ 
7) สุขภาพ การจัดการและควบคุมโรคติดต่อ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้อพยพและผู้ย้ายถิ่นและจัดท า

แผนปฏิบัติการร่วมเพื่อสนับสนุนให้ผู้อพยพเข้าถึงบริการสาธารณสุขและบริการเพื่อผู้ติดเชื้อ HIV มากขึ้น 
8) การพัฒนาเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยกสถานะคณะท างานเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเมือง 

เป็นคณะท างานสาขาใน GMS เพื่อพัฒนาเมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวทางที่ก าหนดต่อไป 
9) อื่นๆ จัดท าการศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของ GMS 

เพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ และการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ  
เพื่อการพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ข้ามแดนในอนุภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย 

5. ทิศทางของ GMS ในอนาคต ที่ประชุมได้ระบุประเด็นท้าทายสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
5.1 การพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้า การลงทุน ท่องเที่ยว และกิจกรรม  

ทางเศรษฐกิจของเมียนมาหลังเปิดเศรษฐกิจของประเทศ และครอบคลุมเส้นทางส าคัญเส้นใหม่ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และมุ่งเน้นให้เวทีหารือเพ่ือพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจเป็นเวทีท่ียืดหยุ่น เสริมสร้างและ
แบ่งปันองค์ความรู้ที่ส าคัญ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกัน 

5.2 การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการต่อสู้กับความยากจนและความไม่เท่าเทียม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและยั่งยืน  

5.3 ยืนยันความร่วมมือที่จะพัฒนากลไกเชิงสถาบันของ GMS ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงบริบทของ
โลกและภูมิภาค สนับสนุนการด าเนินงานของอนุภูมิภาคที่เน้นกิจกรรมและผลลัพธ์เป็นหลัก 

5.4 เสริมสร้างความร่วมมือและการรวมกลุ่มในเอเชียและอนุภูมิภาค โดย GMS จะช่วยเติมเต็มและสร้างความ
สอดคล้องกันกรอบต่างๆ ในอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทเรียน รวมทั้งด าเนินโครงการและกิจกรรมร่วมกัน  

5.5 การจะบรรลุผลส าเร็จอย่างยั่งยืนต้องอาศัยการระดมทรัพยากรอย่างกว้างขวางและเข้มข้นมากขึ้น  
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนการพัฒนา จะต้องสร้างช่องทางเข้าถึงสถาบันการเงินแหล่งใหม่ๆ รวมทั้งแหล่งทุน 
ที่เป็นความร่วมมือระดับทวิภาคีและพหุภาคีของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

5.6 ให้เจ้าที่อาวุโสและกลไกด าเนินงานต่างๆ ของแผนงาน GMS ท าการทบทวนระยะกลางรอบกรอบ
ยุทธศาสตร์แผนงาน GMS (2555 – 2564) เพื่อให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและ
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มอบหมายให้จัดเตรียมร่างแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2560 – 2564) เพื่อให้ครอบคลุมระยะเวลาที่เหลือของกรอบ
ยุทธศาสตร์แผนงาน GMS ทั้งนี้ การด าเนินงาน GMS ก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 ในป ี2560 

มติ ครม. : เห็นชอบท้ัง 2 ข้อ ตามที่ สศช. เสนอ 
 


