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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2561 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070861 
 
เรื่อง : ขอขยายเวลาการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และโครงการขยาย 

การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายเวลาการด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืช
หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561  
จากสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2561 เป็นสิ้นสุดในวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2561 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืช

หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 และโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2561 วงเงินรวม 
900 ,000,000 บาท ในพื้นที่ 53 จังหวัด พื้นที่ เป้าหมายรวม 450 ,000 ไร่ เกษตรกร จ านวน 30 ,000 ราย 
ระยะเวลาด าเนินงานโครงการฯ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – มิถุนายน 2561 

2. กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนให้เกษตรกร จากส านักงบประมาณ 
จ านวน 3 ครั้ง วงเงินรวม 549,589,000 บาท เกษตรกรรวม 34,093 ราย พ้ืนท่ีรวม 274,794.50 ไร่ ดังนี้ 

1) ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 วงเงิน 278,125,000 บาท เกษตรกร จ านวน 14,449 ราย 
พื้นที่ 139,062.50 ไร่  

2) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 วงเงิน 126 ,608,500 บาท เกษตรกร จ านวน 8 ,388 ราย  
พื้นที่ 63,304.25 ไร่  

3) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 วงเงิน 144,855,500 บาท เกษตรกร จ านวน 11,256 ราย 
พื้นที่ 72,427.75 ไร่ 

3. ส าหรับงบประมาณ ครั้งที่ 1 และ 2 กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ส านักงานใหญ่ ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกษตรกรไดร้ับผลกระทบจากการไดร้บั
เงินอุดหนุนล่าช้า รวมทั้งเพื่อให้เกษตรกรมีความเช่ือมั่นต่อการด าเนิน
โครงการตามนโยบายของรัฐบาลในอนาคต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. ส าหรับงบประมาณ ครั้งที่ 3 วงเงิน 144 ,855,500 บาท กรมส่งเสริมการเกษตรไม่สามารถด าเนินการ
เบิกจ่าย และ ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรได้ทันตามแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ภายในเดือน
มิถุนายน 2561 เนื่องจากส านักงบประมาณอนุมัติวงเงินให้กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561  
และแจ้งเอกสารส ารองเงิน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
โครงการฯ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. ก ากับและติดตามการด าเนินการจ่ายเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2561 อย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ ให้ กษ. รับความเห็นของ สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

2. ในการด าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมความเป็นอยู่  
ของประชาชนให้ดีขึ้นในระยะต่อๆ ไป ให้ กษ. เร่งรัดการด าเนินการและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ และเท่าทันต่อสถานการณ์
หรือสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 
 
  



3 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2561 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070861 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติเพื่อก่อสร้างโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(กรมชลประทาน) รวม 4 โครงการ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบในหลักการ ดังนี้ 

 1. เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 85 – 2 – 06.4 ไร่ เพื่อก่อสร้าง
โครงการอ่างเก็บน้ าคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี 

 2. เพิกถอนพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 49 ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ า
บ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 3. เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 229 ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการเพิ่ม
ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 

 4. เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาตดิอยภนูาง บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 1,380 ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การเพิกถอนพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว บางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี 

(เนื้อที่ประมาณ 85 – 2 – 06.4 ไร่) 
วัตถุประสงค์โครงการ 1) เป็นแหล่งกักเก็บน้ า 4.21 ล้านลูกบาศก์เมตร ส าหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภค 

2) ส่งน้ าช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก 2,500 ไร่ 3) เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าจืด สามารถท าประมงเพื่อเป็นรายได้เสริม 
ลักษณะโครงการ เป็นแหล่งกักเก็บน้ าขนาด 4.21 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ระยะเวลาโครงการ 16 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2564) (ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2561 

ได้ชะลอการด าเนินโครงการชั่วคราว เนื่องจากอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่) 
งบประมาณรวม 470 ล้านบาท 
การขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เนื้อท่ีประมาณ 85 – 2 – 06.4 ไร่  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับการเกษตรและ 
การอุปโภค – บริโภคในลุ่มน้ ายม สามารถจัดสรรน้ าเพิ่มเติมเพื่อการ
ชลประทานให้แก่จังหวัดแพร่ในช่วงฤดูแล้งได้อีก และบรรเทาปัญหา
อุทกภัยที่เกิดขึ้นในเขตอ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ลุ่มน้ ายม รวมถึง 
ลุ่มน้ าเจ้าพระยาได้อีกทางหนึ่ง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2559 เห็นชอบ
ในหลักการเพิกถอนพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 85 – 2 – 06.4 ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการ
อ่างเก็บน้ าคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี 

2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของ รมว.ทส. แจ้งว่า ขอให้ ชป. พิจารณา
ด าเนินการเสนอเรื่องการเพิกถอนพ้ืนท่ีฯ ต่อ ครม. ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 22 ส.ค. 2532 

3) ทส. พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการการเพิกถอนพ้ืนท่ีฯ มีความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนงาน เห็นควรให้ กษ. ขออนุมัติผ่อนผันให้ ชป. เข้าด าเนินการ

ก่อสร้างโครงการฯ ในพื้นที่ได้เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน หลังจาก ครม. เห็นชอบในหลักการในเรื่องนี้ (กษ. ช้ีแจงว่า กษ. 
เคยเสนอเรื่องขออนุมัติผ่อนผันให้ ชป. เข้าด าเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยรี อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
ในเขตพื้นที่อุทยานล าน้ าน่าน โดยขอเข้าไปท าการก่อสร้างได้ทันที หลังจากที่ ครม. เห็นชอบในหลักการเรื่องดังกล่าว 
ครม. มีมติเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2558 “ส าหรับการขอผ่อนผันให้ ชป. เข้าใช้พื้นที่นั้น ให้ กษ. หารือ ทส. เพื่อด าเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายและ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติล าน้ าน่าน
ก่อนเข้าใช้พื้นที”่) 

- โครงการอ่างเก็บน้ าคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี ไม่เข้าข่ายต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างโครงการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนั้น  
ควรค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพร้อมท้ังก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและติดตาม ตรวจสอบผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในช่วงการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ (กษ. ช้ีแจงว่า 
ชป. ได้จัดท ารายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
อ่างเก็บน้ าคลองขลุง จังหวัดจันทบุรี ก าหนดไว้ 2 ระยะ คือ ระหว่างการก่อสร้างโครงการและภายหลังการก่อสร้าง
โครงการเสร็จแล้ว) 

- การด าเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองขลุง ในส่วนที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติและติดอยู่  
ในเขตพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ จะต้องด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย (กษ. ช้ีแจงว่า กรณีในส่วนพ้ืนที่
ที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติได้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบและมติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อการ
ชลประทานต่อไป) 

2. การเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน บางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าบ้านป่าละอู  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (เนื้อที่ประมาณ 49 ไร่) 

วัตถุประสงค์โครงการ ส่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรให้พื้นที่รับประโยชน์จ านวน 7 ,400 ไร่  
ในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ในต าบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ลักษณะโครงการ เป็นแหล่งกักเก็บน้ าขนาด 10.46 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ระยะเวลาโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2565) 
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งบประมาณรวม 835 ล้านบาท 
การขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เนื้อที่ประมาณ 49 ไร่  1) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

ในคราวประชุมครั้งที่  1/2559 เมื่อวันที่  15 มิ.ย. 2559 เห็นชอบในหลักการเพิก ถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 49 ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของ รมว.ทส. แจ้งว่า ขอให้ ชป. 
พิจารณาด าเนินการเสนอเรื่องการเพิกถอนพื้นที่ฯ ต่อ ครม. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2532 3) ทส. พิจารณา
แล้วเห็นชอบในหลักการการเพิกถอนพื้นที่ฯ และมีความเห็นเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนงาน 
เห็นควรให้ กษ. ขออนุมัติผ่อนผันให้ ชป. เข้าด าเนินการก่อสร้ างโครงการฯ ในพื้นที่เท่าที่ได้จ าเป็นไปพลางก่อน  
หลังจากท่ี ครม. เห็นชอบในหลักการในเรื่องนี้  

3. การเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา บางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ า  
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ (เนื้อท่ีประมาณ 229 ไร่) 

วัตถุประสงค์โครงการ 1) เพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนของอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เฉลี่ยปีละประมาณ 
160 ล้านลูกบาศก์เมตร 2) เพิ่มเสถียรภาพการส่งน้ าช่วงฤดูฝนของพื้นที่ชลประทาน จ านวน 175 ,000 ไร่ และเพิ่ม
พื้นที่ เพาะปลูกช่วงฤดูแล้งของพื้นที่ชลประทาน จ านวน 76 ,129 ไร่ 3) สนับสนุนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค  
การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน จากปีละ 13.31 ล้านลุกบาศก์เมตร 
เป็น 49.99 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ลักษณะโครงการ ประกอบด้วยการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า 2 ช่วง ได้แก่ อุโมงค์ส่งน้ าช่วงแม่แตง – เขื่อนแม่งัด
สมบูรณ์ชล ความยาวประมาณ 25.64 กิโลเมตร และอุโมงค์ส่งน้ าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล – เขื่อนแม่กวงอุดมธารา  
ความยาวประมาณ 22.975 กิโลเมตร รวมถึงงานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าแม่งัด – แม่แตง งานปรับปรุงโครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา  

ระยะเวลาโครงการ 11 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2565) 
งบประมาณรวม 15,000 ล้านบาท  
การขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เนื้อท่ีประมาณ 229 ไร่  
1) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2559 เห็นชอบ

ในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา บางส่วน จ านวน 8 รายการ เพื่อก่อสร้างโครงการเพิ่มปริมาณน้ า  
ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่  

2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของ รมว.ทส.ขอให้ ชป.พิจารณาด าเนินการ
เสนอเรื่องการเพิกถอนพ้ืนท่ีฯ ต่อ ครม. ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 22 ส.ค. 2532 

3) ทส. พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่ฯ และมีความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนงาน  เห็นควรให้ กษ. ขออนุมัติผ่อนผันให้ ชป. เข้าด าเนินการ
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ก่อสร้างโครงการฯ ในพ้ืนท่ีได้เท่าท่ีจ าเป็นไปพลางก่อน 
- ชป. จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
- ควรศึกษามาตรการควบคุมการบุกรุกครอบครองที่ดินบริเวณรอบอ่างเก็บน้ าท่ีได้เพิกถอนสภาพการเป็น

อุทยานแห่งชาติ ที่ปริมาณระดับการกักเก็บน้ าท่วมไม่ถึงซึ่งมักจะพบว่าเป็นปัญหาในพื้นที่เขตชลประทานหลายแห่ง  
ท าให้เกิดความขัดแย้งได้ในอนาคต  

4. การเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง บางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดพะเยา (เนื้อท่ีประมาณ 1,380 ไร่) 

วัตถุประสงค์โครงการ 1) ส่งน้ าให้กับพ้ืนที่ชลประทานเดิม 3,000 ไร่ และเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก 25,000 ไร่ 
ส่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ปศุสัตว์และอุตสาหกรรม จ านวน 24 หมู่บ้าน 7 ,250 ครัวเรือน ในต าบลเชียงม่วน  
ต าบลบ้านมาง และต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 2) บรรเทาปัญหาอุทกภัยด้านท้ ายน้ าในฤดูฝนบริเวณ 
อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 3) ส่งน้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ เป็นแหล่งประมงส าหรับเพาะพันธุ์ปลา เป็นแหล่งพักผ่อน
หย่อนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยว และใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ า 

ลักษณะโครงการ เป็นแหล่งเก็บกักน้ าขนาด 90.50 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ระยะเวลาโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564) 
งบประมาณ 3,981 ล้านบาท 
การขออนุญาตใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เนื้อท่ีประมาณ 1,380 ไร่ 
1) คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่

อุทยานแห่งชาติ ดอยภูนาง บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 1,380 ไร่ เพื่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้ อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดพะเยา 

2) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยความเห็นชอบของ รมว.ทส. แจ้งว่า ขอให้ ชป. พิจารณา
ด าเนินการเสนอเรื่องการเพิกถอนพ้ืนท่ีฯ ต่อ ครม. ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 22 ส.ค. 2532 

3) ทส. พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการการเพิกถอนพ้ืนท่ีฯ และมีความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
- เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนงาน เห็นควรให้ กษ. ขออนุมัติผ่อนผันให้ ชป. เข้าด าเนินการ

ก่อสร้างโครงการฯ ในพ้ืนท่ีได้เท่าท่ีจ าเป็นไปพลางก่อน หลังจากท่ี ครม. มีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องนี้ 
- ชป. จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

5. เมื่อ ครม. มีติเห็นชอบให้เพิกถอนพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติแล้ว กษ. (ชป.) จะแจ้งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ด าเนินการตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 โดยตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติต่อไป 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. ด าเนินการต่อไปให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โ ดยให้
เร่งรัดการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ด้วย 

2. ให้ กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(ตามหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 0220.2/2196 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2560) 
(ตามหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนท่ีสุด ที่ ทส 0220.2/2206 ลงวันท่ี 2 ตุลาคม 2560) 
(ตามหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ท่ี ทส 0220.2/2294 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2561 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070861 
 
เรื่อง : ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 เพื่อท าเหมืองแร่ ของบริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ภูมิใจไทย

ซีเมนต์ จ ากัด และ บริษัท น่ าเฮงศิลา จ ากัด ท่ีจังหวัดสระบุรี (3 เรื่อง) 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติผ่อนผันให้บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีลุ่มน้ าช้ันที ่1 เอ และ 1 เอเอ็ม 
เพื่อท าเหมืองแร่ ตามค าขอประทานบัตรที่ 23 - 27/2553 เพื่อจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ าขุ่นข้นหรือมูลดินทราย
นอกเขตเหมืองแร่ ตามค าขอที่  1/2553 และเพื่อปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกั บการท าเหมืองแร่หรือจัดตั้งสถานที่ 
เพื่อการแต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่ ตามค าขอที่ 2/2554 จ านวน 5 แปลง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2533  
วันท่ี 21 ก.พ. 2538 และวันท่ี 6 ก.พ. 2544 

2. อนุมัติผ่อนผันให้บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 เอเอ็ม เพื่อท าเหมืองแร่ 
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์) ตามค าขอประทานบัตรที่ 20 – 24/2554 จ านวน 5 แปลง 
ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 21 ก.พ. 2538 และวันท่ี 6 ก.พ. 2544 

3. อนุมัติผ่อนผันให้บริษัท น่ าเฮงศิลา จ ากัด ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อต่ออายุประทานบัตรท า
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ตามค าขอประทานบัตรที่ 1/2550 4/2550 และที่ 
5/2550 จ านวน 3 แปลง ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2538 

อนึ่ง เมื่อ ครม. พิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 ส าหรับโครงการดังกล่าว  
และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่แล้ว อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
จะได้ด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทาน
บัตรต่อไป และจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับความเห็นของ ทส. ไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จ ากัด (มหาชน)  

1) บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชียฯ เป็นผู้ถือประทานบัตรชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรม

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

ส่งเสริมการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ช่วยให้เกิด
ความมั่นคงของวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และช่วยส่งเสริม 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปูนซีเมนต์) ต.พุกร่าง และ ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี จ านวน 7 แปลง เนื้อที่รวม 2 ,153 – 1 – 22 ไร่ 
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ และใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
เกี่ยวกับการท าเหมืองแร่หรือจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่ ซึ่งประทานบัตรมีอายุแปลงละ 25 ปี  
โดยมีประทานบัตรที่  27309/14472 27303/14565 27338/14672 27336/14671 และ 
27335/14675 จ านวน 5 แปลง ได้ครบก าหนดสิ้นอายุแล้ว ในวันที่ 4 ธ.ค. 2559 วันที่ 19 มี.ค. 2560 วันที่ 23 
มิ.ย. 2561 และวันที่ 27 มิ.ย. 2561 รวมทั้งใบจัดตั้งอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ าขุ่นข้นหรือมูลดินทราย
นอกเขตเหมืองแร่ และใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการท าเหมืองแร่หรือจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่นอกเขต
เหมืองแร่ ครบก าหนดสิ้นอายุแล้วในวันที่ 4 ธ.ค. 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นค าขอประทานบัตรใหม่ในพื้นที่เดิม เป็นค าขอ
ประทานบัตรที่ 32458/15679 และประทานบัตรที่ 32459/15698 ของบริษัทฯ เอง และได้ยื่นค าขอใบอนุญาต
จัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ที่ 1/2553 และค าขอใบอนุญาตปลูกสร้าง
อาคารเกี่ยวกับการท าเหมืองแร่หรือจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่งแร่นอกเขตเหมืองแร่ที่ 2/2554 โดยเป็นการยื่นค าขอ  
ในพื้นที่ประทานบัตรและพื้นที่ตามใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ าขุ่นข้นฯ และใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
เกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ฯ เดิมของบริษัทฯ เอง 

2) บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชียฯ ได้ยื่นค าขอประทานบัตรใหม่ในพื้นที่ท าเหมืองเดิม รวม 5 แปลง เนื้อที่รวม 
1,292 ไร่ 3 งาน 39 ตารางวา พื้นที่ค าขอดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 เอ และ 1 เอเอ็ม ของลุ่มน้ าป่าสัก  
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2538 เป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าพระพุทธบาทและป่าพุแค ไม่เป็นแหล่งธรรมชาติ 
อันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพื้นท่ีต้องห้ามส าหรับการท าเหมืองแร่ตามระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ 
ได้ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้แล้ว การปิดประกาศการขอประทานบัตรไม่ มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน 
รวมทั้งส านักงานเทศบาลต าบลพุกร่างได้ให้ความเห็นชอบในการขอประทานบัตรแล้ว 

3) เทคนิคและวิธีการท าเหมือง การออกแบบการท าเหมืองของโครงการเป็นไปตามแผนผังโครงการท าเหมือง
ซึ่งเป็นการขอประทานบัตรท าเหมืองในพื้นท่ีเดิมซึ่งได้รับอนุญาตประทานบัตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เนื้อท่ี 2,153 ไร่ 
1 งาน 22 ตารางวา ได้มีการกันพ้ืนท่ีบริเวณค าขอที่ 27/2553 เป็นแนวป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเว้นพื้นที่
ขอบภูเขารอบด้านเป็นแนวป้องกันผลกระทบ การท าเหมืองในระยะต่อไปจะเป็นการท าลึกลงไปและขยายพื้นท่ีในบริเวณ
ที่ออกแบบการท าเหมืองไว้ตามแผนการผลิตของโครงการ มีปริมาณส ารองแร่ที่สามารถท าเหมืองได้ประมาณ 161.11 
ล้านเมตริกตัน มูลค่า 40,277.85 ล้านบาท 

4) ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ พ้ืนท่ีโครงการเป็นแหล่งหินปูนท่ีมีศักยภาพสูง ทั้งด้านปริมาณส ารองแหล่งแร่ 
ความสมบูรณ์ของแหล่งแร่ และท าเลที่ตั้ ง หินปูนที่ได้จากการท าเหมืองของโครงการเป็นแหล่งวัตถุดิบหลักเพื่อป้อน
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชียฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ของประเทศ โดยมีก าลังการผลิต
ปูนซีเมนต์ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 8 ของก าลังการผลิตปูนซีเมนต์ของประเทศ และมีความต้ องการใช้หินปูน 
ตามแผนผังโครงการท าเหมืองประมาณ 6 ล้านเมตริกตันต่อปี เพื่อใช้ผลิตปูนซีเมนต์เพื่อรองรับความต้องการใช้
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ปูนซีเมนต์ในพื้นที่ กทม. และจังหวัดใกล้เคียง 
2. บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด 

1) บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด เป็นผู้ถือประทานบัตรชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์) ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จ านวน 5 แปลง เนื้อที่ 1 ,499 ไร่ 82 ตารางวา ได้แก่ ประทานบัตรที่ 
27983/14593 27984/14594 27985/14595 27986/14596 และท่ี 27987/14597 ประทานบัตร 
มีอายุแปลงละ 25 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2535 และได้ครบก าหนดสิ้นอายุแล้วในวันที่ 31 พ.ค. 2560 บริษัทฯ  
จึงได้ยื่นค าขอประทานบัตรใหม่ จ านวน 5 แปลง ในพ้ืนท่ีประทานบัตรเดิมเป็นค าขอประทานบัตรที่ 20 – 24/2554  

2) พื้นที่ค าขอประทานบัตรทั้ง 5 แปลงนี้ อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 เอเอ็ม ของลุ่มน้ าป่าสัก ตามมติ ครม.  
เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2538 เป็นนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จ.สระบุรี ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้อนุญาต  
ให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามส าหรับการท าเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของส่วนราชการต่ างๆ  
และบริษัทฯ ได้ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ด้วยแล้ว การปิดประกาศการขอประทานบัตรไม่มี  
ผู้ร้องเรียนคัดค้าน รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหินซ้อนได้ให้ความเห็นชอบในการขอประทานบัตรทั้ง 5 แปลงน้ีแล้ว 

3) เทคนิคและวิธีการท าเหมือง การออกแบบการท าเหมืองของโครงการเป็นไปตามแผนผังโครงการท าเหมือง
ซึ่งเป็นการขอประทานบัตรท าเหมืองในพื้นที่เดิมซึ่งได้รับอนุญาตประทานบัตรตั้งแต่วันท่ี 1 มิ.ย. 2535 ครบก าหนดวันท่ี 
31 พ.ค. 2560 พื้นที่โครงการทั้งหมด 1 ,499 ไร่ 82 ตารางวา การท าเหมืองได้มีการกันพื้นที่บริเวณค าขอที่  
20/2554 และ 24/2554 เป็นแนวป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งแร่ส ารองในอนาคต โดยเว้นพื้นที่  
ไม่ท าเหมืองรอบโครงการและกันเขตไม่ท าเหมืองห่างจากสาธารณประโยชน์และทางน้ าสาธารณะในระยะ 50 เมตร  
คิดเป็นปริมาณส ารองแร่ที่สามารถท าเหมืองได้ตลอดอายุโครงการประมาณ 55.55 ล้านเมตริกตัน มูลค่า 13,888.88 
ล้านบาท 

4) ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ พื้นที่โครงการเป็นแหล่งหินปูนใน จ.สระบุรี มีศักยภาพสูงด้านปริมาณส ารองแร่ 
ความสมบูรณ์ของแหล่งแร่และท าเลที่ตั้ง หินปูนท่ีได้จากการท าเหมืองของโครงการเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อป้อนโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์ของบริษัทฯ มีก าลังการผลิตปูนซีเมนต์ 1 ล้านเมตริกตันต่อปี และมีแผนการขยายโรงงานเพิ่มการผลิตเป็น  
3 ล้านเมตริกตันต่อปีในอนาคตอันใกล้ ปูนซีเมนต์ที่ผลิตใช้รองรับความต้องการในพื้นที่ กทม. และจังหวัดใกล้เคียง 
เนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร โดยเฉพาะจากการที่รัฐบาลมีนโยบาย
ผลักดันโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น โครงการขยายรถไฟฟ้าต่างๆ ในพื้นที่ กทม. โครงการก่อสร้าง  
รถไฟรางคู่ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ อีกจ านวนมาก เป็นต้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและรองรับการเติบโตของประเทศ 
จะยิ่งส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ปูนซีเมนต์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

3. บริษัท น่ าเฮงศิลา จ ากัด 
1) บริษัท น่ าเฮงศิลา จ ากัด ได้ยื่นค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2550 4/2550 และที่ 5/2550  

ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ที่ ต.พุค าจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รวม 3 แปลง 
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จ านวน 447 ไร่ 1 งาน 77 ตารางวา ประทานบัตรที่ 28087/15491 28107/15494 และที่ 28108/15495  
ประทานบัตรทั้ง 3 แปลง มีอายุแปลงละ 10 ปี ตั้งแต่วันท่ี 27 ธ.ค. 2543 และได้ครบก าหนดสิ้นอายุเมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 
2553 บริษัทฯ จึงได้ยื่นต่ออายุประทานบัตร จ านวน 3 แปลง เป็นค าขอที่ 1/2550 4/2550 และที่ 5/2550 
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

2) พื้นที่ค าขออยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี ของลุ่มน้ าป่าสัก ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2538  
เป็นนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จ.สระบุรี ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่  
ไม่เป็นแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามส าหรับการท าเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของ  
ส่วนราชการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่นค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตพื้นท่ีป่าไม้แล้ว  

3) เทคนิคและวิธีการท าเหมืองแร่ การออกแบบการท าเหมืองของโครงการเป็นไปตามแผนผังโครงการ 
ท าเหมืองซึ่งเป็นการขอต่ออายุประทานบัตรท าเหมืองในพื้นที่เดิมซึ่งได้รับอนุญาตประทานบัตรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 
โดยร่วมโครงการท าเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 28085/15493 ของผู้ขอเอง พ้ืนที่ประทานบัตรของโครงการ
ทั้งหมด เนื้อที่ 623 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา ได้มีการเว้นพื้นที่ท าเหมืองห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการ 10 เมตร  
และกันพื้นที่ไม่ท าเหมืองแร่บริเวณด้านทิศใต้และทิศตะวันออกของพื้นที่ค าขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2550  
และบริเวณด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ค าขอต่ออายุประทานบัตรที่  4/2550 เพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบ  
ต่อสิ่งแวดล้อม การท าเหมืองแร่ในระยะต่อไปจะเป็นการท าเหมืองจากพ้ืนตอนบนของภูเขาลดระดับลงมาและขยายพื้นที่
ในบริเวณที่ออกแบบการท าเหมืองไว้ตามแผนการผลิตของโครงการ ซึ่งมีปริมาณส ารองแร่ที่สามารถท าเหมืองได้ประมาณ 
89 ล้านเมตริกตัน หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 16,005 ล้านบาท 

4) ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ หินปูนเป็นวัตถุดิบส าคัญเพื่อรองรับการเติบโตของโครงการก่อสร้างต่างๆ 
ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ แหล่งหินปูนของจังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งหินปูน
คุณภาพดีมีคุณภาพเหมาะสมส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง หินปูนที่ผลิตได้ของโครงการ ส่วนใหญ่รองรับความต้องการ 
ใช้ในพื้นที่ จ.สระบุรี และ กทม. มีแนวโน้มความต้องการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับนโยบายส่งเสริมการก่อสร้าง
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน จะส่งผลให้เกิดความต้องการใช้หินปูนเพิ่มสูงขึ้น ความต่อเนื่องของการท าเหมืองในพื้นที่
ดงักล่าวช่วยให้เกิดความมั่นคงของวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริม
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

4. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของทั้ง 3 บริษัท 
1) การท าเหมืองที่ผ่านมาผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไ ขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดอย่างครบถ้วน โดยติดตามผลกระทบด้านฝุ่น 
เสียง แรงสั่นสะเทือน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ การท าเหมืองที่ผ่านมาไม่พบปัญหาเรื่องการร้องเรียนคัดค้าน 

2) การท าเหมืองต่อไปจะมีลักษณะของกิจกรรมเช่นเดียวกับที่ด าเนินการมาแล้ว ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ
จากเดิม มีการเว้น/กันพื้นที่ท าเหมืองห่างจากขอบเขตพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นแนวป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  



12 

 

และได้มีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3) การบริหารกองทุน เพื่อด าเนินงานสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสังคมและการพัฒนาท้องถิ่น ผู้ขอต้อง

รายงานผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของกองทุนฯ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบเป็นระยะๆ ตลอดระยะเวลา
ด าเนินโครงการ 

4) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ตรวจสอบพื้นที่ค าขอต่ออายุประทานบัตรร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้

- บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จ ากัด (มหาชน) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ตรวจสอบ
พื้นที่ร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ 

- บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ และนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จ.สระบุรี 

- บริษัท น่ าเฮงศิลา จ ากัด กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) 
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (หนังสือกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.2/464 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561) กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ และมติคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่และ
อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ (หนังสือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่  ทส 
1009.2/10728 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2555) (หนังสือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ท่ี ทส (กกวล) 1005/ว 
12567 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558) (หนังสือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ ทส (กกวล) 1005/ว 2576  
ลงวันท่ี 2 มีนาคม 2559) รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคมไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) ก ากับ และติดตามการด าเนินการ
ของบริษัท น่ าเฮงศิลา จ ากัด บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต์ จ ากัด และบริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จ ากัด (มหาชน) ให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างเคร่งครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2561 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070861 
 

เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขให้ไม้ทุกชนิด 
ในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม การท าไม้ไม่ต้องได้รับอนุญาต 
จากพนักงานเจ้าหน้าที่อีกต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. เสนอว่า พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 7 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 1. ของประกาศ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 106/2557 ได้ก าหนดให้ไม้หวงห้ามชนิดไม้สัก ไม้ยาง ไม้ชิงชัน ไม้เก็ดแดง  
ไม้อีเม่ง ไม้พยุงแกลบ ไม้กระพี้ ไม้แดงจีน ไม้ขะยุง ไม้ซิก ไม้กระซิก ไม้กระซิบ ไม้พะยูง ไม้หมากพลูตั๊กแตน ไม้กระพี้เขาควาย 
ไม้เก็ดด า ไม้อีเฒ่า และไม้เก็ดเขาควาย ไม่ว่าขึ้นอยู่ที่ใดในราชอาณาจักร (อันหมายความรวมถึงที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์  
หรือมีสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน) เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. และต้องถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการตัด ฟัน กาน โค่น ลิดเลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด ชักลากต่อไม้ดังกล่าวท่ีขึ้นอยู่ใน
ที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินหรือน าไม้ออกด้วยประการใดๆ ต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งการก าหนดให้ควบคุมการท าไม้หวงห้ามดังกล่าว ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการตัด
และเคลื่อนย้ายไม้ เนื่องจากขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบและกฎหมายมีความซับซ้อนอย่างยุ่งยาก ท าให้ประชาชนจ านวนมาก
ขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ 

2. นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ศุกร์ที่  12 กันยายน  2557 
โดยได้กล่าวถึงนโยบายข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภ าพ 
และเป็นธรรมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกชนเพื่อลดแรงกดดันในการตัดไม้ป่าธรรมชาติ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (ส.ป.ก./มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการท าไม้ในท่ีดินที่มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจไทย
จากการปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดินและเป็นการเพิ่มพ้ืนท่ีป่าปลูกของประเทศไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ทส. โดยกรมป่าไม้ พิจารณาแล้วจึงได้แก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เกี่ยวกับการปลูกไม้มีค่า
ในที่ดินท่ีมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อให้ประชาชนสามารถท าไม้หวงห้ามในที่ดินของตน
ได้สะดวกมากขึ้น เป็นการสนับสนุนให้มีการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าปลูก ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้างรายได้  
ท าให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจรวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4. ประกอบกับคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ได้มีมติ  
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่  30 เมษายน 2561 เห็นสมควรให้ ทส. เร่งรัดการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 โดยประสานกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 3 เดือน 

5. ทส. ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือประกอบการเสนอร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามมาตรา 77 วรรคสอง ของรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
4 เมษายน 2560 แล้ว โดยรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ (www.forest.go.th) ระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ 
วันที่  15 มกราคม 2561 ถึงวันที่  10 เมษายน 2561 และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย 
(www.lawamendment.go.th) ระยะเวลาเริ่มต้นตั้ งแต่วันที่  27 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2561  
และได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 4 ภูมิภาค รวมทั้งได้มีการรับฟังความคิดเหน็ครั้งท่ี 2 ผ่านเว็บไซต์
กรมป่าไม้ (www.forest.go.th) และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นกฎหมายไทย (www.lawamendment.go.th) 
ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ท้ังนี้ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ  
ค าช้ีแจงตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) และการวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายดังกล่าวแล้ว ซึ่งได้น าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายดังกล่าวเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.forest.go.th และ www.lawamendment.go.th รวมทั้งได้เสนอ
แผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ออกตาม  
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมาย  
ล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

http://www.forest.go.th/
http://www.lawamendment.go.th/
http://www.forest.go.th/
http://www.forest.go.th/
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2561 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070861 
 
เรื่อง : ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 32 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 (32nd ASEAN Summit) เมื่อวันที่ 27 – 
28 เม.ย. 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 (32nd ASEAN 

Summit) เมื่อวันท่ี 27 – 28 เม.ย. 2561 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งผลการประชุมฯ มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กษ. สรุปได้ 
ดังนี ้

ด้านเศรษฐกิจ : ประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก (EAEc) เสนอให้ท าตามแผนงานความร่วมมืออาเซียนบวก
สามอย่างเต็มที่และเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการน าไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก (EAEc) 
โดยเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาที่มีความก้าวหน้าสูง เช่น ด้านการเงิน ด้ านอาหาร และด้านความเช่ือมโยง  
ตามข้อเสนอของกลุ่มวิสัยทัศน์ เอเชียตะวันออก รุ่นที่  2  East Asia Vision Group II – EAVG II) โดยค านึงว่า  
เอเชียตะวันออกเป็นพลังท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีส าคัญของโลก 

 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ พณ./กต./กษ./กค./สศช./ธปท. 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 (32nd ASEAN Summit) และมอบหมายให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องน าผลการประชุมไปปฏิบัติและติดตามผลการประชุมดังกล่าวต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเน้นย้ าความส าคัญของความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียน 
ความสามารถในการรับมือกับความท้าทายในด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
ความส าคัญของแนวคิดอินโด – แปซิฟิก รวมถึงการสร้างเครือข่ายเมือง
อัจฉริยะของอาเซียน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2561 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070861 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช  
(ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556)  
ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับแจ้งจากจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าหลังจากมีการประกาศใช้

บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 แล้ว ปรากฏว่าสภาพการณ์และ
สิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัด
และไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่ จึงขอให้แก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ.ศ. 2556 โดยเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนเป็นที่ดินประเภท  
ที่โล่งเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
และแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายกฎกระทรวงเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 

2. คณะกรรมการผังเมืองได้มีมติเมื่อวันที่  21 เมษายน 2559 เห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว  
และได้น าไปปิดประกาศ 30 วัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียตรวจดูและยื่นค าร้อง เมื่อครบก าหนดปิดประกาศปรากฏว่ามีผู้ยื่น
ค าร้องจ านวน 15 ฉบับ 1,503 ราย 8 เรื่อง โดยแยกเป็นค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 1 ฉบับ 63 ราย  
1 เรื่อง ค าร้องด้านการแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 4 ฉบับ 218 ราย 4 เรื่อง และค าร้องด้านอื่นๆ 
จ านวน 10 ฉบับ 1,122 ราย 3 เรื่อง และคณะกรรมการผังเมืองมีมติเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ยกค าร้องทั้งหมด 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมา เพื่อด าเนินการ 
 

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

เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขต 
ผังเมืองรวมอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2561 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070861 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ 
จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์  

จังหวัดชัยนาท ในท้องที่ต าบลสามง่ามท่าโบสถ์ อ าเภอหันคา จังหวัดชัยนาท พ้ืนท่ีวางผังประมาณ 1.88 ตารางกิโลเมตร 
ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติ
เห็นชอบเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว 
และปิดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน เมื่อครบก าหนดปิดประกาศปรากฏว่าไม่มีผู้ยื่น
ค าร้อง และคณะกรรมการผังเมืองมีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว 
มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง  

ในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่ เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ของการวางผังเมือง อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้อง 
กับเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด โดยค านึงถึงการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ 
เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้ าในพ้ืนท่ี 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนสามง่ามท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงพลังงาน และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

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

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมือง 
และบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ  
และสภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 32/2561 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070861 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าคลองแม่ร าพึง ป่ากลางอ่าว และเกาะทะลุ  เกาะสิงข์  เกาะสังข์ 

และพื้นที่รอบเกาะ ในท้องที่ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน และต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม) 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าคลองแม่ร าพึง  
ป่ากลางอ่าว และเกาะทะล ุเกาะสิงข์ เกาะสังข ์และพื้นที่รอบเกาะ ในท้องที่ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน และต าบลทรายทอง 
อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดบริเวณที่ดิน
ป่าคลองแม่ร าพึง ป่ากลางอ่าว และเกาะทะลุ เกาะสิงข์ เกาะสังข์ และพื้นที่รอบเกาะ  ในท้องที่ต าบลแม่ร าพึง  
อ าเภอบางสะพาน และต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  
(อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. รายงานว่า พ้ืนท่ีเตรียมการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่ร าพึง 

ป่าสงวนแห่งชาติป่ากลางอ่าว และพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ประกอบด้วย เกาะทะลุ  
เกาะสิงข์ เกาะสังข์ และพื้นท่ีรอบเกาะ ในท้องที่ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน และต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยทรัพยากรที่มีความส าคัญและมีค่า มีระบบนิเวศท่ีหลากหลาย ทั้งป่าดิบช้ืน ป่าดิบแล้ง 
ป่าเบญจพรรณ ป่าพรุ ป่าชายเลน ป่าชายหาด แนวปะการังน้ าตื้นและน้ าลึก รวมทั้งมีพันธุ์ไม้ส าคัญ ไม้ยางนาที่มีล าต้น
ขนาดใหญ่ มากกว่า 6,000 ต้น เนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญรวมทั้ง
ที่ดินมิได้อยู่ในกรรมสิทธ์ิหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลใด สมควรสงวนไว้ให้คงสภาพความอุดมสมบูรณ์
เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศไว้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชนสืบไป 

2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้มีหนังสือขอให้กรมป่าไม้พิจารณาเห็นชอบในการก าหนดบริเวณ
พื้นที่ป่าสงวนแหง่งชาติป่าคลองแม่ร าพึง ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากลางอ่าว และพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อสงวนไว้ให้อยู่ ในสภาพธรรมชาติ เดิม มิ ให้ถูกท าลาย 
หรือเปลี่ยนแปลงไป และเพื่ อประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ 
ของประชาชนรวมทั้งเพื่ออ านวยประโยชน์อื่นแก่รัฐและประชาชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พุทธศั กราช 2484  ในท้ องที่ ต าบลทรายทอง อ า เภอบางะพานน้ อย  ต าบลอ่ างทอง อ า เภอทั บสะแก  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม และให้สั่งการเป็นหนังสือแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของ  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ท าหน้าที่ควบคุม ดูแล รักษา หรือบ ารุงป่าสงวนแห่งชาติ ตามความในมาตรา 
19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในพื้นที่ส ารวจเพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3. กรมป่าไม้แจ้งว่า การเข้าไปส ารวจพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นเพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เป็นการกระท าเพื่อ
ควบคุมมิให้ป่าและป่าสงวนแห่งชาติถูกบุกรุกและท าลาย เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาป่าและป่าสงวน
แห่งชาติ โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484  
และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเข้าไปด าเนินการส ารวจพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่ร าพึง และพ้ืนที่เขตป่าสงวน
แห่งชาติป่ากลางอ่าว ท้องที่ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 ประกอบด้วย เกาะทะลุ เกาะสิงข์ และเกาะสังข์  ท้องที่ต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเกาะร าร่า ท้องที่ต าบลอ่างทอง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

4. คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ท าลายป่า (คปป.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
เห็นชอบให้ประกาศพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม แต่จากการรับฟังความคิดเห็นโดยการจัดเวทีประชาคม  
วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีประชุมไม่เห็นด้วยกับการประกาศเกาะร าร่าเป็นอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม เนื่องจากมีความ
ต้องการที่จะอนุรักษ์และดูแลโดยกลุ่มประมงเอง 

5. คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติเห็นชอบ  
ในหลักการให้ก าหนดบริเวณที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่ร าพึง ป่ากลางอ่าว และเกาะทะลุ เกาะสิงข์ เกาะสังข์ 
และพ้ืนที่รอบเกาะ ในท้องที่ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน และต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม โดยให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชรับข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเกี่ยวกับการตรวจสอบพื้นที่ที่จะประกาศอุทยานแห่งชาติ 
และการจัดท าแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดในพื้นที่เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ภายหลังการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแล้ว ไปพิจารณาด าเนินการ 

6. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แต่งตั้งคณะท างานติดตามเร่งรัดการด าเนินการประกาศพื้นท่ีเป็น
อุทยานแห่งชาติ ซึ่งคณะท างานฯ ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้อง  
เพื่อตรวจสอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติและจ านวนเนื้อที่ในความคุ้มครอง ดูแล รักษาพื้นที่จริง โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศสี 
ปี พ.ศ. 2545 แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารและภาพถ่ายดาวเทียม จาก Google Earth และได้มีมติเมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน 2560 ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยามประสานงานกับส านักอุทยานแห่งชาติ ส านักฟื้นฟูและพัฒนา
พื้นที่อนุรักษ์ด าเนินการปรับแก้แนวเขตอุทยานแห่งชาติกันพื้นที่ที่กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ ได้ยื่นเรื่องขออนุญาต  
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ใช้เนื้อที่ 73 – 3 – 0.887 ไร่ ให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศจริงปรับเส้นแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  
ทางทะเลเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ และเพิ่มรายละเอียดขอบเขตของเกาะลงไปในแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ 
ซึ่งจากการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ค านวณเนื้อที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม ท่ีได้ปรับแนวเขตฯ แล้ว คงเหลือ
พ้ืนที่ท่ีจะก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ เน้ือที่ประมาณ 19,960 ไร่ 

7. คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่  2/2560 วันที่ 21 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบ 
การปรับแก้แนวเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม โดยกันพื้นที่ส าหรับการเดินเรือในการท าประมงพื้นบ้านและกันพื้นที่
บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองแม่ร าพึง ในท้องที่ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เนื้อที่ 73 – 3 – 0.887 ไร่ ให้กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ 
และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เร่งรัดด าเนินการตามขั้นตอนการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณ
ที่ดินป่าคลองแม่ร าพึง ป่ากลางอ่าว และเกาะทะลุ เกาะสิงข์ เกาะสังข์ และพื้นที่รอบเกาะ ในท้องที่ต าบ ลแม่ร าพึง  
อ าเภอบางสะพาน และต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบครีีขันธ ์ซึ่งมีเนื้อท่ีประมาณ 31.9360 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ  19,960 ไร่  เพื่ อสงวนไว้ ให้ อยู่ ในสภาพธรรมชาติ เดิม  มิ ให้ ถูกท าลายหรือ เปลี่ ยนแปลงไป  
และเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน รวมทั้งเพื่ออ านวยประโยชน์อื่นแก่รัฐและประชาชน ทั้งนี้  
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เห็นควรให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในพื้นที่เพื่อให้ค านึงถึงขอบเขตการซ้อนทับของพื้นที่รวมถึงโครงการต่างๆ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศ 
เขตอุทยานแห่งชาติดังกล่าวด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าคลองแม่ร าพึง ป่ากลางอ่าว และเกาะทะลุ เกาะสิงข์ 
เกาะสังข์ และพื้นที่รอบเกาะ ในท้องที่ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน และต าบลทรายทอง อ าเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม ตามที่ ทส. เสนอ และให้ส่ง สคก. 
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ คค. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ ทส. รับความเห็นของ กษ. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 


