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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 47/2561 วันอังคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

201161 

 
เรื่อง : โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง 
 
สารัตถะ :  กยท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง  
2. อนุมัติ กรอบวงเงิน 18,604,950,203 บาท โดยใหใชเงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจายไปกอน จํานวน 

18,071,410,122 บาท และให ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจา ยประจําปงบประมาณ 2563  
ตามความจําเปนและเหมาะสมตามข้ันตอนตอไป เพ่ือชดเชยตามผลการจายเงินท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงคาใชจาย 
ในการดําเนินงาน คาธรรมเนียมโอนเงิน และชดเชยตนทุนเงินในอัตรา FDR+1 (ปจจุบัน FDR+1 = 2.175) จํานวน 
407,040,081 บาท หรือตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  และคาบริหารจัดการโครงการ  จํานวน 
126,500,000 บาท ใชจายจากกองทุนพัฒนายางพารา ตามนัยมาตรา 49(3) แหงพระราชบัญญัติการยางแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. เน่ืองจากสถานการณราคายางไดปรับตัวลดลงอยางตอเน่ืองตั้งแตประมาณป 2558 เปนตนมา และ

สถานการณราคายางยังคงมีแนวโนมท่ีจะลดลงอีกจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัว และมาตรการทางการคาระหวางจีน
กับสหรัฐอเมริกา สงผลใหเกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยางไดรับความเดือดรอนในเรื่องรายไดคาครองชีพ  

2. ดังน้ันเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยาง จึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตอง
ชวยเหลือคาครองชีพของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีข้ึนทะเบียนกับ การยางแหงประเทศไทย ท่ีมีสวนยางเปดกรีด จํานวน 
999,065 ราย และคนกรีดยาง 304,266 ราย โดยใหความชวยเหลือตามพ้ืนท่ีสวนยางเปดกรีดจริง ไรละ 1,800 บาท 
ไมเกินรายละ 15 ไร คิดเปนพ้ืนท่ีเปดกรีดแลวรวม 10,039,672.29 ไร โดยแบงเปนเจาของสวนยาง 1,100 บาท 
และคนกรีดยาง ๗๐๐ บาท 

3. โครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถบรรเทาความเดือดรอนในเรื่องคาครองชีพ
ของเกษตรกรชาวสวนยางรายยอยและคนกรีดยาง 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสวนยางอยาง
เรงดวน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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- เปาหมายคือ เกษตรกรชาวสวนยางท่ีข้ึนทะเบียนกับ การยางแหงประเทศไทย ท่ีมีสวนยางเปดกรีด  
จํานวน 999,065 ราย และคนกรีดยาง 304,266 ราย 

- พ้ืนท่ีเปาหมาย พ้ืนท่ีสวนยางเปดกรีดจริงไรละ 1,800 บาท ไมเกินรายละ 15 ไร คิดเปนพ้ืนท่ีเปดกรีดแลว
รวม 10,039,672.29 ไร 

- ระยะเวลาดําเนินการ 10 เดือน (ธันวาคม 2561 – กันยายน 2562) 
- งบประมาณ วงเงินรวมท้ังสิ้น 18,604,950,203 บาท แบงเปน 

1) งบประมาณท่ีจายใหเกษตรกรชาวสวนยาง และคนกรีดยาง 18,071,410,122 บาท 
2) งบประมาณชดเชยตนทุนเงินของ ธ.ก.ส. อัตรา FDR+1 จํานวน 393,053,171 บาท และคาใชจาย 

ในการดําเนินการและคาธรรมเนียมโอนเงิน ธ.ก.ส. ใหเจาของสวนและคนกรีดยาง จํานวน 13,986,910 บาท 
(1) และ (2) ใหใชเงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจายไปกอน และให ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 2563 ตามความจําเปนและเหมาะสมตามข้ันตอนตอไป เพ่ือชดเชยตามผลการจายเงินท่ีเกิดข้ึนจริง 
รวมถึงคาใชจายในการดําเนินงาน คาธรรมเนียมโอนเงิน และชดเชยตนทุนเงินในอัตรา FDR+1 (ปจจุบัน FDR+1 = 
2.175) หรือตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ตอไป 

3) งบบริหารโครงการ จํานวน 126,500,000 บาท ใชจายจากกองทุนพัฒนายางพาราตามนัยมาตรา 
49(3) แหงพระราชบัญญัติการไทย พ.ศ. 2548 

มติ ครม. : 1. รับทราบโครงการสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ  
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงการคลัง  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ ไปพิจารณาดําเนินการในสวน 
ท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

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

ครั้งท่ี 47/2560 วันอังคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

201161 

 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินคาเกษตรประจําเดือนกันยายน 2561 และแนวโนมเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพ่ือทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินคาเกษตรประจําเดือนกันยายน 2561 และแนวโนมเดือน
ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ภาพรวมรายไดของเกษตรกรในเดือนกันยายน 2561 อยูท่ีระดับ 149.24 ลดลงจากเดือนกันยายน 2560 

รอยละ 4.04 เปนผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง รอยละ 6.00 โดยสินคาสําคัญท่ีมีราคาลดลง ไดแก ปาลมนํ้ามัน 
ลองกอง เงาะ และไกเน้ือ ในขณะท่ีดัชนีผลผลิตปรับตัวเพ่ิมขึ้น รอยละ 2.08 โดยสินคาสําคัญท่ีมีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก 
ขาวเปลือกเจา ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ลองกอง ปาลมนํ้ามัน ไกเน้ือ และไขไก 

ภาพรวมราคาสินคาเกษตรในเดือนกันยายน 2561 อยูท่ีระดับ 125.71 ลดลงจากเดือนกันยายน 2560 
รอยละ 6.00 สินคาท่ีราคาปรับตัวลดลง ไดแก ปาลมนํ้ามัน ลองกอง เงาะ และไกเน้ือ สินคาท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น 
ไดแก มันสําปะหลัง และลําไย เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนสิงหาคมท่ีผานมา ดัชนีราคาเพ่ิมขึ้น รอยละ 0.06 โดยสินคา 
ท่ีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ไดแก ทุเรียน ลําไย และไกเน้ือ สินคาท่ีราคาปรับตัวลดลง ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว และยางพารา 

ภาพรวมดานการผลิตสินคาเกษตรในเดือนกันยายน 2561 อยูท่ีระดับ 118.71 เพ่ิมขึ้นจากเดือนกันยายน 2560 
รอยละ 2.08 สินคาสําคัญท่ีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก ขาวเปลือกเจา ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ลองกอง ปาลมนํ้ามัน  
ไกเน้ือ และไขไก สินคาสําคัญท่ีผลผลิตลดลง ไดแก สับปะรด มันสําปะหลัง สุกร และกุงขาวแวนนาไม เมื่อเปรียบเทียบ
กับเดือนสิงหาคมท่ีผานมา ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.33 สินคาสําคัญท่ีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ไดแก ขาวเปลือกเจา  
มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว ยางพารา ลองกอง และสุกร และสินคาสําคัญท่ีผลผลิตลดลง ไดแก ลําไย เงาะ ไกเน้ือ 
และไขไก 

แนวโนมเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 
เดือนตุลาคม 2561 วัดจากดัชนีรายไดเกษตรกรในเดือนตุลาคม 2561 อยูท่ีระดับ 164.43 เพ่ิมข้ึนจาก

เดือนตุลาคม 2560 เพียงเล็กนอยรอยละ 0.19 ดัชนีราคาผลผลิตเพ่ิมขึ้น รอยละ 1.78 โดยสินคาสําคัญท่ีผลผลิต

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือติดตามและเฝาระวังสถานการณดานราคา และการผลิต 
สินคาเกษตร ทําใหทราบถึงแนวโนมของปญหาท่ีจะเกิดข้ึนในภาคเกษตร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพ่ิมขึ้น ไดแก ขาวเปลือกเจาหอมมะลิ ขาวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ยางพารา เงาะ ปาลมนํ้ามัน มะพราว และไกเน้ือ  
ดัชนีผลผลิตปรับตัวลดลง รอยละ 1.56 สินคาสําคัญท่ีมีราคาลดลง ไดแก ออยโรงงาน ยางพารา ปาลมนํ้ามัน มะพราว 
สุกร ไกเน้ือ และกุงขาวแวนนาไม 

สินคาท่ีมีผลผลิตออกมากในชวงเดือนกันยายน 2561 ขาวโพดเลี้ยงสัตว และยางพารา 
เดือนพฤศจิกายน 2561 ดัชนีรายไดเกษตรกรคาดวาอยู ในระดับดี และดัชนีราคาคาดวาจะทรงตัว 

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 ในขณะท่ีดัชนีผลผลิตมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน อาทิ ขาวเปลือกเจา ยางพารา 
ปาลมนํ้ามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว และไขไก 

มติ ครม. : ทราบตามท่ี กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 47/2561 วันอังคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

201161 

 
เรื่อง : ขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการใชยางของหนวยงานภาครัฐป 2561 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. ทราบ ดังน้ี 

1. เพ่ือทราบผลการดําเนินงานโครงการสงเสรมิการใชยางของหนวยงานภาครัฐป 2561 และใหสวนราชการ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเรงรัดเบิกจายงบประมาณ 

2. เห็นชอบใหสวนราชการท่ีเก่ียวของดําเนินการตามขอ 2  
3. ขอยกเวนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือใหสวนราชการ ดําเนินการ

โครงการสงเสริมการใชยางของหนวยงานภาครัฐป 2561 ใหตอเน่ืองตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 เห็นชอบในหลักการตามมติคณะกรรมการนโยบาย 

ยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 ใหสวนราชการ ประกอบดวย กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬารวม 7  สวนราชการ พิจารณาดําเนินการใชประโยชนจากยางพารา 

2. แหลงงบประมาณประกอบดวย งบประมาณประจําป 2561 เปนเงิน 10,761.61 ลานบาท งบกลาง
รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนป 2561 เปนเงิน 2,334.38 ลานบาท งบประมาณเพ่ิมเติม ป 2561 
เปนเงิน 3,548.02 ลานบาท รวม 16,644.01 ลานบาท งบประมาณขององคการบริหารสวนทองถ่ิน (อปท.)  
เปนเงิน 8,116.50 ลานบาท โดยมีเปาหมายดูดซับนํ้ายางสด จํานวน 200,000 ตัน ซึ่งสถานการณราคายางพารา  
ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2561 ปรับตัวดีข้ึนเปน 47.29 บาทตอกิโลกรัม 

3. สวนราชการดําเนินการ ประกอบดวย กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
ไดดําเนินโครงการสงเสริมการใชยางของหนวยงานภาครัฐ โดยดําเนินกิจกรรม ไดแก ฝายยาง สระนํ้า บล็อกยางปูพ้ืน 
ภายนอกอาคาร (ทางเทา สนามเด็กเลน) ถนนงานยางพาราแอสฟลตติก คอนกรีต และถนนงานดินซีเมนตผสมยางพารา 

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

เพ่ือยกระดับการพ่ึงพิงความตองการใชยางพาราภายในประเทศ
ใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือบริหารความเสี่ยงดานราคาในประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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วงเงินงบประมาณรวม 24,760.52 ลานบาท (คิดเปนปริมาณนํ้ายางสดท่ีใชจํานวน 97,920.61 ตัน) จําแนกเปน 
งบประมาณประจําป 2561 เปนเงิน 10,761.61 ลานบาท (ใชนํ้ายางสดจํานวน 18,718.37 ตัน) งบประมาณ
เพ่ิมเติมป 2561 เปนเงิน 3,548.02 ลานบาท (ใชนํ้ายางสดจํานวน 7,019 ตัน) งบกลางรายการเงินสํารองจาย 
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนป 2561 เปนเงิน 2,334.38 ลานบาท (ใชนํ้ายางสดจํานวน 33,518.18 ตัน) และงบประมาณ
ขององคการบริหารสวนทองถ่ิน (อปท.) เปนเงิน 8,116.50 ลานบาท (ใชนํ้ายางสดจํานวน 38,665.06 ตัน) 

3.1 ดําเนินงานเสร็จสิ้นแลว 11,849.59 ลานบาท (งบปกติ งบอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.) ใชนํ้ายางสด 
22,262.37 ตัน 

3.2 อยูระหวางดําเนินการ 12,910.94 ลานบาท (งบเพ่ิมเติม ป 2561 จํานวน 3,548.02 ลานบาท  
งบกลางฯ จํานวน 2,334.38 ลานบาท และงบสะสมของ อปท. จํานวน 7,028.53 ลานบาท) ใชนํ้ายางสด จํานวน 
75,658.24 ตัน 

3.3 จําแนกตามหนวยงาน ดังน้ี 
1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับงบประมาณรวม 3,787.67 ลานบาท ใชนํ้ายางสด จํานวน

7,371.32 ตัน เพ่ือจัดทํา งานถนน งานฝายยาง และงานบล็อกยางปูพ้ืน 
- ดําเนินงานเสร็จแลว 239.65 ลานบาท (งบปกติ) ใชนํ้ายางสด จํานวน 352.32 ตัน 
- อยูระหวางการดําเนินการ งานถนน วงเงิน 3,548.02 ลานบาท (งบเพ่ิมเติมป 2561) ใชนํ้ายางสด 

7,019 ตันซึ่งไดรับอนุมัติงบเพ่ิมเติมป 2561 เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 
2) กระทรวงกลาโหม ไดรับงบประมาณรวม 2,664.62 ลานบาท ใชนํ้ายางสด จํานวน 34,091.40 ตัน 

เพ่ือจัดทํา ลานอเนกประสงค สระนํ้า ถนน และรองเทา 
- ดําเนินงานเสร็จแลว 330.24 ลานบาท (งบปกติ) ใชนํ้ายางสดจํานวน 573.22 ตัน 
- อยูระหวางดําเนินการ งานถนน วงเงิน 2,334.38 ลานบาท (งบกลางฯ) ใชนํ้ายางสด 

33,518.18 ตัน ซึ่งไดรับอนุมัติงบกลางฯ เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2561 
3) กระทรวงมหาดไทย ไดรับงบประมาณรวม 9,056.50 ลานบาท ใชนํ้ายางสด จํานวน 40,865.06 ตัน 

เพ่ือจัดทํางานถนน 
- ดําเนินงานเสร็จแลว 2,027.97 ลานบาท (งบปกติและงบอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท.) ใชนํ้ายางสด 

5,744.00 ตัน 
- อยูระหวางดําเนินการ งานถนน วงเงิน 7,028.53 ลานบาท (งบสะสม อปท.) ใชนํ้ายางสด 

35,121.06 ตัน ซึ่งสวนงานรอประกาศราคากลางถนนงานดินซีเมนตผสมยางพาราจากกรมบัญชีกลาง 
4) กระทรวงคมนาคม ไดรับงบประมาณรวม 8,772.41 ลานบาท (งบปกติ) ใช นํ้ายางสด 

13,265.18 ตัน เพ่ือจัดทํางานถนนมีผลการดําเนินงานเสร็จเรียบรอย 
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5) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับงบประมาณรวม 81.79 ลานบาท (งบปกติ) 
ใชนํ้ายางสด 223.18 ตัน เพ่ือทํา งานถนน และงานเครื่องนอน มีผลการดําเนินงานเสร็จเรียบรอย 

6) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ไดรับงบประมาณรวม 159.53 ลานบาท (งบปกติ) ใชนํ้ายางสด 
144 ตัน เพ่ือจัดทํางานสนามกีฬา มีผลการดําเนินงานเสร็จเรียบรอย 

7) กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับงบประมาณรวม 238 ลานบาท (งบปกติ) ใชนํ้ายางสด 1,960.47 ตัน 
เพ่ือจัดทํางานสนามกีฬา มีผลการดําเนินงานเสร็จเรียบรอย 

4. ปญหาอุปสรรคและขอพิจารณาของสวนราชการ 
4.1 สวนราชการพิจารณาดําเนินการใชประโยชนจากยางพารา วงเงินรวม 24,760.52 ลานบาท  

โดยมีเปาหมายดูดซับนํ้ายางสด จํานวน 97,920.61ตัน แตจากการรายงานตามขอ 2 ขางตน หนวยงานตางๆ  
ไดเบิกจายงบประมาณไปเพียง 11,849.59 ลานบาท คิดเปนนํ้ายางสด 22,262.37 ตัน หรือรอยละ 22.73  
ของเปาหมายดูดซับนํ้ายางสด ท้ังน้ี สาเหตุท่ีใชนอยเน่ืองจาก ปจจุบันยังไมมีการประกาศราคากลางถนนงานดินซีเมนต
ผสมยางพาราตามระเบียบและกฎหมายของกรมบัญชีกลาง จึงทําใหหนวยงานรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นไม
สามารถจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบได 

4.2 เมื่อพิจารณาถึงสถานการณความผันผวนดานราคายางพาราในตลาดโลก จึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
ยกระดับการพ่ึงพิงความตองการใชยางพาราภายในประเทศใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือบริหารความเสี่ยงดานราคาภายในประเทศ 
จึงเห็นควรดําเนินการ ดังน้ี 

4.2.1 ใหสวนราชการดังตอไปน้ี กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
กระทรวงกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงยุติธรรม และกรุงเทพมหานานคร 
พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 จากโครงการ/รายการ ท่ีดําเนินการ
บรรลุวัตถุประสงคแลวและมีงบประมาณเหลือจาย และ/หรือรายการท่ีหมดความจําเปน และ/หรือรายการท่ีคาดวาจะไม
สามารถดําเนินการไดทันภายในปงบประมาณพ.ศ. 2562 มาดําเนินการ และพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณในปถัดไป เพ่ือใหมีการใชผลิตภัณฑ วัสดุ ครุภัณฑ สิ่งกอสราง จากยางพารา เชน บล็อกยางปูพ้ืน 
ภายนอกอาคาร (ทางเทา สนามเด็กเลน) ถนนงานยางพาราแอสฟลตติกคอนกรีต และถนนงานดินซีเมนตผสมยางพารา 
เปนตน 

4.2.2 ใหกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงยุติธรรม และกรุงเทพมหานคร พิจารณาใชผลิตภัณฑยาง 
ไดแก บล็อกยางปูพ้ืนภายนอกอาคาร (ทางเทา สนามเด็กเลน) และบล็อกยางปูพ้ืนสนามฟุตซอล โดยประสานแจงความ
ตองการใชตอ การยางแหงประเทศไทยเพ่ือนํายางพาราภายใตโครงการรักษาเสถียรภาพราคาท่ีมีตนทุนการเก็บรักษา
งบประมาณภาครัฐปละ 120 ลานบาท มาผลิตและสงมอบใหสวนราชการท่ีเก่ียวของภายในปงบประมาณ 2562  
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ท้ังน้ีใหเปนไปตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
4.2.3 ใหสวนราชการดังตอไปน้ี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดหาผลิตภัณฑเครื่องนอนจากยางพารา 
เพ่ือใชในภารกิจของหนวยงาน ภายในปงบประมาณ 2562 ซึ่งจากการสอบถามความตองการเบ้ืองตนจากหนวยงาน
ดังกลาว พบวามีความตองการใชเครื่องนอนรวม 450,000 ชุด คิดเปนวงเงินประมาณ 1,060 ลานบาท ซึ่งจะใชนํ้ายางสด
ประมาณ 13,300 ตัน ดังน้ัน เพ่ือเพ่ิมปริมาณใชยางและสงเสริมการผลิตผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม 
ท่ีมีศักยภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงมีแนวคิดใหสวนราชการดังกลาวใชผลิตภัณฑเครื่องนอนท่ีผลิตจากยางพารา 
โดยใหการยางแหงประเทศไทย เปนหนวยจัดหาผลิตภัณฑดังกลาว สําหรับคาใชจายในการดําเนินการ ขอใหสํานักงบประมาณ
ปรับแผนการจัดสรรของสวนราชการดังกลาวขางตนใหการยางแหงประเทศไทยเปนผูจัดหาและสงมอบผลิตภัณฑ 
เครื่องนอนตามความตองการของหนวยงานตอไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการดําเนินงานโครงการสงเสริมการใชยางของหนวยงานภาครัฐป 2561 และเห็นชอบใหสวน
ราชการและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินการใหเกิดการใชยางพาราภายในประเทศใหมากยิ่งข้ึน รวมท้ังให
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จโดนเร็ว โดยใหดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด ท้ังน้ี คาใชจายในการดําเนินโครงการฯ ท่ีอยูระหวางดําเนินการ ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 

  



9 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 47/2561 วันอังคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

201161 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบสงคืนพ้ืนท่ีสวนปาสมเด็จ เน้ือท่ี 900 ไร ใหกรมปาไม เพ่ือนําพ้ืนท่ีเขาสูกระบวนการจัดท่ีดินทํา

กินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
 
สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2559  
เพ่ือนําพ้ืนท่ีเขาสูกระบวนการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยนําพ้ืนท่ีเขาสูกระบวนการจัดสรรท่ีดิน
เพ่ิมเติม (เน้ือท่ีประมาณ 135 ไร) เพ่ือใหครบ จํานวน 900 ไร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2559 เห็นชอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไมสงคืนพ้ืนท่ีสวนปาสมเด็จ 

จังหวัดกาฬสินธุ เน้ือท่ี 900 ไร ใหกรมปาไม เพ่ือนําพ้ืนท่ีเขาสูกระบวนการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
ในการตรวจสอบพ้ืนท่ีกอนการสงมอบใหกรมปาไมเน้ือท่ีจริงท่ีสํารวจรังวัดได จํานวน 765-0-96 ไร ทําใหไมสามารถ
ดําเนินการสงมอบพ้ืนท่ีไดตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว จึงมีความจําเปนท่ีจะตองขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว 
เพ่ือปรับปรุงแผนท่ีแสดงบริเวณพ้ืนท่ีสวนปาสมเด็จท่ีจะสงคืนกรมปาไมใหถูกตองครบถวน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2559  

เพ่ือปรับปรุงแผนท่ีแสดงบริเวณพ้ืนท่ีสวนปาสมเด็จ จากแผนท่ีฉบับเดิมซึ่งสํารวจรังวัดไดเพียง 765-0-96 ไร เปนแผนท่ี
ฉบับใหมซึ่งแกไชปรับปรุงใหถูกตอง เน้ือท่ีครบถวน 900 ไร ใหกรมปาไมเพ่ือนําพ้ืนท่ีเขาสูกระบวนการจัดท่ีดินทํากิน 
ใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาล การดําเนินการดังกลาวเปนการแกไขปรับปรุงแผนท่ีใหถูกตองครบถวน จํานวน 900 ไร 
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว จึงเห็นชอบดวยกับเรื่องดังกลาว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบใหองคการอุตสาหกรรมปาไมสงคืนพ้ืนท่ีสวนปาสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ แปลงปลูกป 2522  
และแปลงปลูกป 2526 ตามท่ีสํารวจรังวัดไดจริงจํานวน 765-0-96 ไร ใหกรมปาไมเพ่ือนําพ้ืนท่ีเขาสูกระบวนการจัด
ท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลตอไป ท้ังน้ี ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงาน 

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

เพ่ือปรับปรุงแผนท่ีแสดงบริเวณพ้ืนท่ีสวนปาสมเด็จท่ีจะสงคืน
กรมปาไมใหถูกตองครบถวน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
2. สําหรับแปลงปลูกป 2522 และแปลงปลูกป 2526 เน้ือท่ีรวม 134-3-04 ไร ท่ีจะนํามาสูกระบวนการ

จัดท่ีดินทํากินเพ่ิมเติม ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาตรวจสอบ 
ความพรอมในดานตางๆ อยางละเอียดรอบคอบ เชน สภาพพ้ืนท่ี การพิสูจนสิทธ์ิรองรอยและการเขาทําประโยชน  
การตรวจสอบคุณสมบัติของราษฎรตามหลักเกณฑการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชน เปนตน รวมท้ังใหพิจารณาแนวทาง 
การแกไขปญหากรณีราษฎรเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีดังกลาว โดยไมถูกตองตามกฎหมาย ใหไดขอยุติกอน และเมื่อมีความพรอม
ในดานตางๆ แลว จึงใหนําพ้ืนท่ีดังกลาวเขาสูกระบวนการจัดท่ีดินทํากินใหชุมชนตามนโยบายรัฐบาลตอไป ท้ังน้ี  
ใหดําเนินการเรื่องตางๆ ท่ีเก่ียวของใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ
อยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 47/2561 วันอังคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

201161 

 
เรื่อง : ขออนุมัติใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาชายเลนบริเวณคลองบางนาง แมนํ้าปางประกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา สําหรับโครงการโรงไฟฟาบางประกง (ทดแทนเครื่องท่ี 1-2) โดยอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตาม
มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับปาชายเลน 

 
สารัตถะ :  พน. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาชายเลน
บริเวณคลองบางนาง แมนํ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สําหรับโครงการโรงไฟฟาบางปะกง (ทดแทนเครื่องท่ี 1-2)  
โดยขอยกเวนมติคณะรัฐมนตรีท่ีหามมิใหใชประโยชนปาชายเลนโดยเด็ดขาด เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2530  
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2534 และวันท่ี 22 สิงหาคม 2543 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงพลังงาน ไดเสนอขออนุมัติใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาชายเลน

บริเวณคลองบางนาง แมนํ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สําหรับโครงการโรงไฟฟาบางปะกง (ทดแทนเครื่องท่ี 1-2)  
โดยอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับปาชายเลน ซึ่งโครงการโรงไฟฟาบางปะกง (ทดแทนเครื่องท่ี 1-2)  
มีความจําเปนตองกอสรางสวนประกอบของโรงไฟฟา ไดแก สะพานช่ัวคราว สะพานถาวรขามคลอง ทอลอดใตคลอง 
คลองชักนํ้า และบอพักนํ้าบริเวณคลองบางนาง แมนํ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเรงดวน เพ่ือใหการกอสราง
โรงไฟฟาแลวเสร็จตามแผนและสามารถจายไฟฟาเขาระบบเชิงพาณิชย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบกับการขอเขาทําประโยชนในเขตปาชายเลนแลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ เน่ืองจาก

โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล และมีความเห็น
เพ่ิมเติมวาหนวยงานเจาของโครงการควรมีสวนรวมในการเพ่ิมทรัพยากรสัตวนํ้าบริเวณดังกลาว เน่ืองจากปาชายเลน
บริเวณดังกลาวท่ีเปนแหลงเลี้ยงตัวออนของสัตวนํ้าถูกนําไปใชประโยชน ทําใหทรัพยากรสัตวนํ้ามีจํานวนลดลง 

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

เพ่ือเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล และมีความเห็นเพ่ิมเติมวาหนวยงานเจาของโครงการควรมีสวน
รวมในการเพ่ิมทรัพยากรสัตวนํ้าบริเวณดังกลาว เน่ืองจากปาชายเลน
บริเวณดังกลาวท่ีเปนแหลงเลี้ยงตัวออนของสัตวนํ้าถูกนําไปใชประโยชน 
ทําใหทรัพยากรสัตวนํ้ามีจํานวนลดลง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบใหกระทรวงพลังงาน (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) ไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2530 (เรื่อง การจําแนกเขตการใชป ระ โยชน ที่ดิน ใน พื้น ที่ปา ชาย เลนประ เทศไทย )  
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง รายงานการศึกษาสถานการปจจุบันของปาไมชายเลนและปาการังของประเทศ)  
และวันท่ี 22 สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ เรื่อง การแกไขปญหาการจัดการพ้ืนท่ีปา
ชายเลน) เพ่ือใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใชประโยชนจากพ้ืนท่ีปาชายเลนในการดําเนินโครงการโรงไฟฟา 
บางปะกง (ทดแทนเครื่องท่ี 1 - 2) เน้ือท่ีประมาณ 2,305 ตารางเมตร ท้ังน้ี ใหการไฟฟาแหงประเทศไทยเรงรัด
ดําเนินการโครงการไฟฟาบางปะกง (ทดแทนเครื่องท่ี 1 – 2) ใหเสร็จโดยเร็ว เพ่ือใหสามารถเริ่มจายไฟฟาเขาระบบไดทัน
ภายในเดือนเมษายน 2562 ตามท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 

2. ใหกระทรวงพลังงานและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

3. ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยใชเงินรายไดของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเพ่ือเปน
คาใชจายในการปลูกและบํารุงรักษาปาชายเลน เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงวาดวย 
การปลูกและบํารุงชายเลนทดแทนเพ่ือการอนุรักษหรือรักษาสภาพแวดลอมกรณีการดําเนินการโครงการใดๆ  
ของหนวยงานของรัฐท่ีมีความจําเปนตองเขาใชประโยชนในพ้ืนท่ีปาชายเลน พ.ศ. 2556 ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 47/2561 วันอังคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

201161 

 
เรื่อง : โครงการปรับปรุงขยายเพ่ือรองรับพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 (เรงดวน) การประปาสวนภูมิภาค

สาขานครพนม 
 
สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบใหการประปาสวนภูมิภาคดําเนินโครงการปรับปรุงขยาย 
เพ่ือรองรับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 (เรงดวน) การประปาสวนภูมิภาคสาขานครพนม (ฉบับปรับปรุง)  
วงเงินเต็มโครงการ 76.989 ลานบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงมหาดไทย ไดเสนอโครงการปรับปรุงขยายเพ่ือรองรับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 (เรงดวน) 

การประปาสวนภูมิภาคสาขานครพนม วงเงิน 76.989 ลานบาท ซึ่งเปน 1 ใน 6 โครงการ ของโครงการเพ่ือพัฒนา  
ป 2560 ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 

2. ตอมาการประปาสวนภูมิภาคไดจัดทําแผนงานโครงการปรับปรุงขยายเพ่ือรองรับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ระยะท่ี 2 (เรงดวน) การประปาสวนภูมิภาคสาขานครพนม (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมกําลังการผลิต  
และขยายการใหบริการนํ้าประปาแกประชาชน ซึ่งจัดเปนโครงการพัฒนาตามพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 (มาตรา 13) กําหนดใหรัฐวิสาหกิจตองเสนอโครงการพัฒนา หรือแผนงานตอคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

3. หนวยงานท่ีเก่ียวของใหความเห็น ดังน้ี 
1) กระทรวงการคลัง แจงวาเห็นควรใหความเห็นชอบในหลักการปรับปรุงรายเอียดแผนงาน โครงการ

ดังกลาว เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท้ังในดานวงเงินดําเนินการ แผนดําเนินโครงการ สถานท่ี
กอสราง และจํานวนผูใชนํ้า เพ่ือเปนการปรับปรุงการใหบริการนํ้าประปาอยางมีประสิทธิภาพและพอเพียง ท้ังในดาน
ระบบผลิต ระบบสงนํ้า และระบบจายนํ้าประปาในพ้ืนท่ีประสบปญหา รวมท้ังควรทําแผนบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุม
การดําเนินงานของโครงการโดยใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีผลกระทบตอความลาชาของโครงการ 

2) สํานักงบประมาณ แจงวาเห็นสมควรท่ีการประปาสวนภูมิภาคจะปรับปรุงแผนงานโครงการ โดยกลุม

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

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบสงนํ้า และระบบ
จายนํ้าประปาในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาใหสามารถบริการนํ้าประปา 
แกประชาชนไดเพ่ิมข้ึนในอนาคต ท้ังน้ี ไมไดใชนํ้าจากแหลงนํ้าท่ีอยูภายใต
ความดูแลของกรมชลประทาน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประชาชนยังคงไดรับประโยชนตามวัตถุประสงคของโครงการ ภายใตกรอบวงเงินงบประมาณโครงการเดิม 
3) คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แจงวาเห็นควรใหการประปาสวนภูมิภาคปรับปรุง

รายละเอียดแผนงานโครงการดังกลาว ซึ่งจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการประปาใหสามารถรองรับความตองการใชนํ้า
ของประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการไดอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นดวยกับหลักการดําเนินโครงการปรับปรุงขยายเพ่ือรองรับพ้ืนท่ี

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 2 (เรงดวน) การประปาสวนภูมิภาคสาขานครพนม ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
เน่ืองจากโครงการดังกลาวเปนการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบสงนํ้า และระบบจายนํ้าประปา
ในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาใหสามารถบริการนํ้าประปาแกประชาชนไดเพ่ิมข้ึนในอนาคต ท้ังน้ี ไมไดใชนํ้าจากแหลงนํ้าท่ีอยู
ภายใตความดูแลของกรมชลประทาน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหกระทรวงมหาดไทย (การประปาสวนภูมิภาค) รับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคม
แหงชาติพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงมหาดไทยกํากับใหการประปาสวนภูมิภาคถือปฏิบัติตามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2560 
(เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพรอมในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการของสวนราชการและการตรวจสอบ
ขอมูลผูละท้ิงงานราชการ) สําหรับการดําเนินโครงการตางๆ ของการประปาสวนภูมิภาคในคราวตอๆ ไป อยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 47/2561 วันอังคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

201161 

 
เรื่อง : การขอรับการจัดสรรงบกลางประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนคาใชจายสมทบใหกองทุนออยและนํ้าตาลทราย

นําไปชําระหน้ีเงินกูสวนตางราคาออยข้ันตนและข้ันสุดทายฤดูการผลิตป 2549/2550 
 
สารัตถะ :  อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติใหขยายเวลาการเบิกจายเงินงบประมาณถึงวันทําการ
สุดทายของเดือนมีนาคม 2562 แลว จํานวน 450.00 ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายสมทบใหกองทุนออยและนํ้าตาล
ทรายนําไปใชชําระหน้ีเงินกูสวนตางราคาออยข้ันตนและออยข้ันสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/2550 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2551 เห็นชอบและอนุมัติการกําหนดราคาออยข้ันตน 

และผลตอบแทนการผลิตและการจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันตน ฤดูการผลิตป 2550/2551 และการกําหนดราคาออยข้ัน
สุดทายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนายราคาออยข้ันสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/2550 และมีมติเมื่อวันท่ี  
19 พฤศจิกายน 2551 อนุมัติใหกระทรวงการคลังจัดหาแหลงเงินกูจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ใหกองทุนออยและนํ้าตาลทราย จํานวน 5,277.48 ลานบาท เพ่ือเปนเงินสมทบชดเชยสวนตางราคาออยข้ันตน
และข้ันสุดทาย และผลตอบแทนการผลิตและการจําหนายนํ้าตาลทรายข้ันสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/2550 ตามนัย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2551 โดยใหตั้งงบประมาณใหกระทรวงอุตสาหกรรมปละ 450.00 ลานบาท 
เปนเวลา 11 ป และจํานวนท่ีเหลือในปท่ี 12 เพ่ือชําระตนเงินกู โดยใหกองทุนออยและนํ้าตาลทรายรับภาระในสวนของ
ดอกเบ้ีย โดยรัฐบาลเริ่มจัดสรรงบประมาณเพ่ือการน้ีตั้งแตปงบประมาณ 2552 เปนตนไป 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแผนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาล
ทรายท้ังระบบ พ.ศ. 2559-2564 จํานวน 5 แนวทาง ไดแก 1) การปรับปรุงพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย 
กฎหมาย และระเบียบตางๆ ใหครอบคลุมการนําออยไปผลิตเอทานอลและผลิตภัณฑอ่ืนๆ 2) การเพ่ิมผลิตภาพออยและ
นํ้าตาลทราย 3) การกําหนดตนทุนมาตรฐานออยและนํ้าตาลทราย และมาตรฐานการผลิตนํ้าตาลทราย 4) การรักษา
เสถียรภาพกองทุนออยและนํ้าตาลทราย และ 5) การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาออยและนํ้าตาลทราย และ

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

เพ่ือเปนคาใชจายสมทบใหกองทุนออยและนํ้าตาลทรายนําไปใช
ชําระหน้ีเงินกูสวนตางราคาออยข้ันตนและออยข้ันสุดทาย ฤดูการผลิตป 
2549/2550 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อุตสาหกรรมตอเน่ือง โดยใหเรงรัดการดําเนินการใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดและเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของ 

3. กองทุนออยและนํ้าตาลทราย ไดชําระหน้ีใหกับ ธ.ก.ส. แลว 9 งวด ตั้งแตป 2552-2560 รวมเปนเงิน 
4,050.00 ลานบาท คงเหลือภาระท่ีตองชําระอีก 3 งวด คือ งวดป 2561 – 2562 งวดละ 450.00 ลานบาท  
และงวดป 2563 จํานวน 327.48 ลานบาท ซึ่งปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ยังไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ตามแผนการชําระเงิน เน่ืองจากการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายท้ังระบบ และการปรับปรุง
พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 เพ่ือใหสอดคลองกับขอตกลงทางการคาภายใตองคการการคาโลก 
(WTO) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 

4. มติคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2561 ใหสํานักงาน
คณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย ดําเนินการจัดทําคําของบประมาณประจําป 2562 เพ่ิมเติม จํานวน 450.00 ลานบาท 
นํามาชําระหน้ีเงินกูเพ่ือชดเชยสวนตางราคาออยข้ันตนและข้ันสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/2550 ใหแก ธ.ก.ส 

5. นายกรัฐมนตรีเห็นชอบใหสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทรายใชจายงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติใหขยาย
เวลาเบิกจายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2562 แลว จํานวน 450.00 ลานบาท เพ่ือเปน
คาใชจายสมทบใหกองทุนออยและนํ้าตาลทรายนําไปใชชําระหน้ีเงินกูสวนตางราคาออยข้ันตนและออยข้ันสุดทาย  
ฤดูการผลิตป 2549/2550 และการดําเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกลาว กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
ใหความเห็นวา กรณีการขอใชเงินงบประมาณแผนดินชําระหน้ีใหแกกองทุนออยและนํ้าตาลทราย เปนการดําเนินการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรีและเปนการจายเงินชดเชยเพ่ือชําระหน้ีเดิมของฤดูการผลิตในอดีต ไมใชการอุดหนุนในปปจจุบัน 
และการดําเนินการดังกลาวไมเก่ียวของหรือสงผลกระทบตอการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทราย 
ท่ีดําเนินการในปจจุบัน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว ไมขัดของตามขอเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม ท่ีจะขออนุมัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนท่ี
กระทรวงการคลังอนุมัติใหขยายเวลาการเบิกจายเงินงบประมาณถึงวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 2562 แลว 
จํานวน 450.00 ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายสมทบใหกองทุนออยและนํ้าตาลทรายนําไปใชชําระหน้ีเงินกูสวนตางราคา
ออยข้ันตนและออยข้ันสุดทาย ฤดูการผลิตป 2549/2550 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหกระทรวงอุตสาหกรรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รับความเห็นของกระทรวงพาณิชยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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2. สําหรับการชําระหน้ีของกองทุนออยและนํ้าตาลทรายในงวดท่ีเหลือ ใหกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับ
กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณพิจารณากําหนดแนวทางในการ ชําระหนี้ดั งกลาว  ใหสอดคลองกับกรณี 
ท่ีรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จะมีผลใชบังคับ รวมท้ังสอดคลองกับพันธกรณีภายใต
องคการการคาโลกดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 47/2561 วันอังคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

201161 
 

เรื่อง : มาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการใชงบประมาณ งบกลาง รายงานเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน 
หรือจําเปน จํานวน 525 ลานบาท สําหรับการดําเนินมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ โดยการนํานํ้ามันปาลมดิบ
ไปผลิตเปนกระแสไฟฟาและผลักดันการสงออกนํ้ามันปาลมดิบ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การใชนํ้ามันปาลมดิบในการผลิตกระแสไฟฟา 

1.1 วิธีการ กระทรวงพลังงาน (พน.) โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อนํ้ามันปาลมดิบ
จากพ้ืนท่ีแหลงผลิตท่ีสําคัญ เชน กระบ่ี สุราษฎรธานี ชุมพร เปนตน เพ่ือนําไปใชผลิตกระแสไฟฟาท่ีโรงไฟฟาบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.2. เปาหมาย กฟผ. รับซื้อนํ้ามันปาลมดิบ จํานวน 160,000 ตัน ภายในระยะเวลา2 – 3 เดือน เพ่ือนําไปเปน
เช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาได 576 ลานหนวย 

1.3 วงเงินชดเชยสวนตาง กฟผ. ขอรับเงินชดเชยสวนตางระหวางตนทุนการผลิตกระแสไฟฟาโดยใชนํ้ามัน
ปาลมดิบเปนเช้ือเพลิงกับรายไดจากการขายกระแสไฟฟา ในวงเงิน 525 ลานบาท 

1.4 ระยะเวลารับซ้ือนํ้ามันปาลมดิบ พฤศจิกายน 2561 – กุมภาพันธ 2562 (รวมระยะเวลาในการจัดซื้อ
จัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 

1.5 ระยะเวลาโครงการ พฤศจิกายน 2561 – พฤษภาคม 2562 
1.6 ประมาณการจายจากงบกลางฯ 

หนวย : ลานบาท 

ป 256 ป 2562 
รวม 

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

- - 175 175 175 - 525 

1.7 หนวยงานดําเนินการ กฟผ. 

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

เ พ่ือดํา เนินมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ  
โดยเรงผลักดันการสงออกนํ้ามันปาลมดิบ เพ่ือลดสต็อกนํ้ามันปาลม 
ใหเขาสูระดับปกติ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.8 หนวยงานเบิกจายเงิน กรมการคาภายใน 
1.9 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

(1) ปริมาณสต็อกนํ้ามันปาลมดิบสวนเกินในระบบลดลงไมนอยกวา 160,000 ตัน สงผลใหปริมาณ 
การผลิตนํ้ามันปาลม ความตองการใชและสต็อกนํ้ามันปาลมในประเทศอยูในระดับสมดุล 

(2) ราคาผลปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมหลังดําเนินมาตรการปรับสูงข้ึนเมื่อเทียบกับราคากอนดําเนิน
มาตรการและมีเสถียรภาพมากข้ึน 

(3) เพ่ิมความสามารถในการแขงขันดานการสงออก ชวยสรางโอกาสและชองทางการสงออกนํ้ามันปาลม
ของไทยในระยาว 

2. การสงออกนํ้ามันปาลมดิบ 
2.1 วิธีการและวงเงินสนับสนุน คงหลักการตามมาตรการเดิมท่ีนายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบให พณ. 

ใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
ในกรอบวงเงิน 525 ลานบาท เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการเรงรัดสงออกนํ้ามันปาลมดิบ ป 2561  
ตามมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศ ดวยการสนับสนุนคาใชจายใหแกผูสงออกไมเกินกิโลกรัมละ 1.75 บาท 

2.2 กรอบระยะเวลาและเง่ือนไขราคา มอบคณะอนุกรรมการบริหารและกํากับดูแลมาตรการปรับสมดุล
นํ้ามันปาลมในประเทศ ท่ี กนป .  แตงตั้ง พิจารณาบริหารและกํากับดูแลใหสอดคลองกับการอนุมัติงบกลาง 
และสถานการณการผลิตการตลาดท่ีปรับเปลี่ยนตอไป 

2.3 หนวยงานดําเนินการ กรมการคาภายใน 
2.4 หนวยงานเบิกจายเงิน กรมการคาภายใน 

มติ ครม. : 1. รับทราบและใหกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) กระทรวงพาณิชย 
สํานักงบประมาณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเสนอ 
ใหแลวเสร็จโดยเร็ว ท้ังน้ี ใหดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตร ี
ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

2. อนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินการตามมาตรการปรับสมดุลนํ้ามันปาลมในประเทศไทยในสวน 
ท่ีเก่ียวของใหแลวเสร็จโดยเร็ว รวมท้ังใหประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจท่ีถูกตองแกเกษตรกรผูปาลมนํ้ามัน
ใหทราบอยางท่ัวถึงดวย 

3 ใหกระทรวงพลังงาน (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) กระทรวงพาณิชย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกต
ของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
  



20 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 47/2561 วันอังคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

201161 

 
เรื่อง : ผลการเยือนสาธารณรัฐเปรูและสาธารณรัฐปานามาของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ (นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) 
 
สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐเปรูและสาธารณรัฐปานามาของรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการตางประเทศ (นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) และมอบหมายใหสวนราชการท่ีเก่ียวของพิจารณาปฏิบัติตามผล 
การประชุมใหเปนรูปธรรม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ผลการประชุมทวิภาคีระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู หรือ Joint Commission (JC) 

ครั้งท่ี 5 ไดแก 
1.1 ความรวมมือดานการเกษตร ท้ังสองฝายเห็นพองท่ีจะรวมมือกันอยางใกลชิดเพ่ือใกลชิดเพ่ือใหไดขอสรุป

ตอการเจรจาจัดทําความตกลงและบันทึกความเขาใจท่ีเก่ียวของกับความรวมมือดานการเกษตรโดยฝายไทยประสงคให
การเจรจาจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานหมอนไหมแลวเสร็จโดยเร็วและขอใหเปรูพิจารณานโยบายของ
การกําหนดราคากลางตอการนําเขาขาว ซึ่งมีผลกระทบตอราคาขาวไทยในเปรูใหเปนธรรมมากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีฝายเปรู
ประสงคใหการเจรจาจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชแลวเสร็จเพ่ือประโยชน
ในการเปดตลาดสินคาเกษตรของกันและกันมากข้ึน 

1.2 ความรวมมือเก่ียวกับการพัฒนาทางเลือก ท้ังสองฝายจะสงเสริมความรวมมือในการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดท่ีมีการดําเนินการมาอยางตอเน่ืองใหดียิ่งข้ึน และฝายเปรูแสดงความสนใจท่ีจะเรียนรู 
จากประสบการณของทายในการดําเนินโครงการปลูกพืชทดแทนท่ีประสบความสําเร็จอยางสูง นอกจากน้ีฝายไทย 
ไดแสดงความพรอมท่ีจะศึกษาความเปนไปไดในการขยายความรวมมือในสาขาน้ีไปสูระดับไตรภาคี 

1.3 ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟกท่ีครอบคลุมและกาวหนา (Comprehensive and 
Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP) ฝายไทยย้ําความมุงมั่นในการสมัครเขาเปน
สมาชิก CPTPP ซึ่งฝายเปรูแสดงความยินดีท่ีจะใหการสนับสนุนไทยและแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีจะเปนประโยชนตอ 
การสงเสริมบทบาทของท้ังสองประเทศในเวทีระหวางประเทศอ่ืนๆ ดวย ซึ่งรวมถึงในกรอบการประชุมความรวมมือ 

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

เพ่ือจะชวยสงเสริมความรวมมือและกําหนดทิศทางความรวมมอื
ในดานตางๆ อีกท้ังยังเปนโอกาสท่ีท้ังสองฝายจะไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและขอมูล เพ่ือแสวงหาลูทางในการสงเสริมความรวมมือและ
ความสัมพันธระหวางกันรวมไปถึงการขยายการสงออกสินคาเกษตรของ
ไทยไปยังสองประเทศอีกดวย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (APEC) และกลุมพันธมิตรแปซิฟก (Pacific Alliance) 
2. ผลการประชุมทวิภาคี หรือ Bilateral Consultations ระหวางกระทรวงตางประเทศ ไทย- ปานามา ครั้งท่ี 1 

ดังน้ี 
2.1 ความรวมมือเก่ียวกับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและโลจิสติกส ท้ังสองฝายยินดีท่ีจะแลกเปลี่ยน

ขอมูลและแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการสงเสริมการลงทุน โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษของท้ังสองฝายโดยฝายปานามา
แจงความประสงคท่ีจะนําคณะเยี่ยมชม EEC ในขณะท่ีฝายไทยแสดงความสนใจท่ีจะเรียนรูประสบการณของปานามา 
ในการบริหารคลองปานามาและการพัฒนาระบบโลจิสติกส ซึ่งฝายปานามายินดีท่ีจะใหความรวมมือเปนอยางยิ่ง 

2.2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและความรวมมือทางวิชาการ ท้ังสองฝายเห็นพองท่ีจะริเริ่มความรวมมือ 
ทางวิชาการ ท้ังสองฝายเห็นพองท่ีจะผลักดันใหมีความรวมมือระหวางกรมความรวมมือระหวางประเทศของไทย (TICA) 
และกรมความรวมมือระหวางประเทศของปานามา เพ่ือดําเนินโครงการตางๆอยางเปนรูปธรรม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว ไมขัดของตอการเยือนสาธารณรัฐเปรูและสาธารณรัฐปานามาของ

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ (นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) หากหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติไดตาม
กฎ/ ระเบียบท่ีมีอยูซึ่งจะชวยสงเสริมความรวมมือและกําหนดทิศทางความรวมมือในดานตางๆ อีกท้ังยังเปนโอกาสท่ีท้ัง
สองฝายจะไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูล เพ่ือแสวงหาลูทางในการสงเสริมความรวมมือและความสัมพันธระหวาง
กันรวมไปถึงการขยายการสงออกสินคาเกษตรของไทยไปยังสองประเทศอีกดวย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณยินดีให
ความรวมมือในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือผลักดันความรวมมือใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 

มติ ครม. : รับทราบผลการเยือนสาธารณรัฐเปรูและสาธารณรัฐปานามาของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการตางประเทศ 
(นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล) และมอบหมายใหสวนราชการท่ีเก่ียวของติดตามผลการประชุม Joint Commission (JC)  
ไทย – เปรู ครั้งท่ี 5 และการประชุม Bilateral Consultations ระหวางกระทรวงการตางประเทศ ไทย – ปานามา  
ครั้งท่ี 1 เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 47/2561 วันอังคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

201161 

 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-เมียนมา ครั้งท่ี 9 
 
สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุม JC ไทย – เมียนมา ครั้งท่ี 9 และพิจารณามอบหมายใหสวนราชการ
ท่ีเก่ียวของดําเนินการตามท่ีไดตกลงรวมกันไว เพ่ือผลักดันผลการประชุม JC ไทย – เมียนมา ครั้งท่ี 9 ใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการตางประเทศเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคีไทย-เมียนมา 

ครั้งท่ี ๙ เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีทราบผลการประชุมฯ และพิจารณามอบหมายใหสวนราชการท่ีเก่ียวของดําเนินการ
ตามท่ีไดตกลงรวมกันไวตอไป โดยประเด็นท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังน้ี 

1) ความรวมมือดานประมง: ท้ังสองฝายตกลงท่ีจะรวมมือกันมากข้ึนในสาขาประมง เพ่ือประโยชนตอประชาชน
ท้ังสองประเทศ รวมท้ังจะใชประโยชนจากบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการประมง ซึ่งลงนามเมื่อเดือน
กุมภาพันธ ๒๕๖๐ เพ่ือประโยชนรวมกันในการบริหารจัดการดานการประมงและทรัพยากรทางทะเลของท้ังสองประเทศ  

2) ความรวมมือดานการพัฒนาและดานวิชาการ: ท้ังสองฝายตกลงที่จะรวมกันจัดทํากรอบความรวมมือ ๓ ป 
ดานการพัฒนาระหวางไทยกับเมียนมา ป ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของการหารือระหวางฝายไทยกับฝายเมียนมา 
โดยเนนความรวมมืออยางนอย ๔ ดาน ไดแก การศึกษา เกษตรกรรม สาธารณสุข และการพัฒนาเศรษฐกิจและการเงิน 
ซึ่งกรอบความรวมมือดังกลาวจะนําไปพิจารณาเพ่ือหาขอสรุปในการประชุมดานวิชาการ ไทย-เมียนมา ครั้งท่ี ๑๖ ตอไป 

3) การลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยโครงการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุงในรัฐยะไข โดยหนวยงานประสานงาน
ในการดําเนินการตามบันทึกความเขาใจฯ ฝายไทย คือ กรมประมง และกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ และฝายเมียนมา คือ กรมประมง กระทรวงเกษตร ปศุสัตว และชลประทาน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว ไมขัดของตอผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความ

รวมมือทวิภาคีไทย-เมียนมา ครั้งท่ี ๙ หากหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติไดตามกฎ/ ระเบียบท่ีมีอยู ซึ่งจะชวย
สงเสริมความรวมมือความรวมมือรอบดาน ท้ังดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม  

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

เพ่ือจะชวยสงเสริมความรวมมือความรวมมือรอบดาน ท้ังดาน
การเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและวัฒนธรรม  
และความรวมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี  รวมท้ังความรวมมือ 
ดานประมง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และความรวมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี รวมท้ังความรวมมือดานประมง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณยินดี 
ใหความรวมมือในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือผลักดันความรวมมือใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี ไทย – เมียนมา ครั้งท่ี 9 
และมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามตารางติดตามผลการประชุมฯ เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป  
ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 47/2561 วันอังคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

201161 

 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี (JC) ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งท่ี 9 
 
สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี (Joint Commission for 
Bilateral Cooperation-JC) ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งท่ี 9 ระหวางวันท่ี ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองย็อกยาการตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการตางประเทศเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี (JC) ไทย-

อินโดนีเซีย ครั้งท่ี ๙ ระหวางวันท่ี ๕-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองย็อกยาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือให
คณะรัฐมนตรีทราบผลการประชุม JC ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งท่ี ๙ และพิจารณามอบหมายสวนราชการท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการตามท่ีไดตกลงรวมกันไว โดยสรุปสาระสําคัญท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังน้ี 

1. การหารือทวิภาคี ไดแก 
1) มาตรการหามนําเขาลําไยจากไทยของอินโดนีเซีย โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเสนอ 

ใหมีการหาทางออกเรื่องมาตรการหามนําเขาลําไยชวงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑ ของอินโดนีเซียท่ีเปน win-win 
สําหรับท้ังสองฝาย เชน หากอินโดนีเซียพิจารณาเปดใหไทยสงออกลําไยไปอินโดนีเซียได ฝายไทยจะพิจารณาสนับสนุน
การนําเขาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพของอินโดนีเซีย เชน สละ เปนตน ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
อินโดนีเซียรับท่ีจะนําขอเสนอของฝายไทยไปหารือกับกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย 

2) ความรวมมือดานประมง โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหวังวาจะมีการจัดตั้งคณะทํางาน
รวมดานประมงในเร็ววัน เพราะผูนําท้ังสองฝายไดเห็นพองเรื่องน้ีตั้งแตป ๒๕๕๘ เพ่ือท่ีท้ังสองฝายจะไดหารือเพ่ือสงเสริม
ความรวมมือดานประมงอ่ืนๆ เชน การลงทุนรวมในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และการเรงรัดหาขอสรุปการจัดทํา
แถลงการณรวมวาดวยการตอตานการทําประมง IUU 

2. ผลการประชุม JC ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งท่ี ๙ ท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ คือ ดานการเกษตร
และประมง ดังน้ี 

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

เพ่ือชวยสงเสริมความรวมมือรอบดาน ท้ังดานการเมืองและ
ความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และวัฒนธรรม และความรวมมือ
ระดับภูมิภาคและพหุภาคี รวมท้ังความรวมมือดานประมง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1) การจัดทําแถลงการณรวม (Joint Communique) วาดวยความรวมมือระหวางประเทศดวยความสมัครใจ
เพ่ือตอตานการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม และการบังคับใชกฎหมายและกฎระเบียบ 
และการสงเสริมธรรมาภิบาลดานการประมง โดยท้ังสองฝายเห็นชอบท่ีจะเรงรัดการจัดทําแถลงการณรวมฯ 

2) การจัดตั้งและจัดประชุมคณะทํางานรวม (Joint Working Group) ดานประมง โดยท้ังสองฝายเห็นชอบ 
ท่ีจะเรงรัดการจัดการประชุมคณะทํางานรวมฯ เพ่ือหารือเก่ียวกับการสงเสริมความรวมมือดานประมงแบบรอบดานและ
การลงทุนของไทยในอุตสาหกรรมประมงในอินโดนีเซีย 

3) การเรงรัดใหเรือบรรทุกสัตวนํ้าไทย ๔ ลํา ท่ีติดคางในอินโดนีเซียกลับไทย โดยฝายอินโดนีเซียจะเรงรัด
กระบวนการออกใบอนุญาตใหเรือบรรทุกสัตวนํ้าชักธงไทย ๔ ลํา ท่ีติดคางอยูในอินโดนีเซียตั้งแตป ๒๕๕๗ เดินทางกลับไทย 
โดยขอใหเจาของเรือท้ัง ๔ ลํา ยื่นเอกสารและดําเนินการตามกฎระเบียบและข้ันตอนภายในของอินโดนีเซีย 

ไทยขอรับการสนับสนุนในการเสนอตัวเปนเจาภาพรวมการประชุม International Symposium on 
fisheries Crimes  ครั้งท่ี ๔ และเจาภาพการประชุมฯ ครั้งท่ี ๕ โดยอินโดนีเซียขอใหไทยหารือเรื่องน้ีกับรัฐบาลนอรเวย
และสํานักงานปองกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC) ซึ่งเปนประเทศและองคกร
หลักในการพิจารณาประเทศเจาภาพจัดการประชุมดังกลาว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว ไมขัดของตอผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความ

รวมมือทวิภาคี (JC) ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งท่ี ๙ หากหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติไดตามกฎ/ ระเบียบท่ีมีอยู  
ซึ่งจะชวยสงเสริมความรวมมือรอบดาน ท้ังดานการเมืองและความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และวัฒนธรรม  
และความรวมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี รวมท้ังความรวมมือดานประมง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณยินดีให
ความรวมมือในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือผลักดันความรวมมือใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี (JC) ไทย-อินโดนีเซีย ครั้งท่ี 9  
และมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามตารางติดตามผลการประชุมฯ เพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป  
ตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของ
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 47/2561 วันอังคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

201161 

 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งท่ี 1/2561 
 
สารัตถะ :  สศช. เสนอ ครม. ดังน้ี 

1. รับทราบผลการประชุม กนพ. ครั้งท่ี 1/2561 
2. เห็นชอบผลการพิจารณาและมติของ กนพ. 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ไดมีการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2561 

ณ ตึกภักดีบดินทร ทําเนียบรัฐบาล ซึ่ง สศช. ในฐานะฝายเลขานุการ กนพ. ขอเสนอผลการประชุมใหคณะรัฐมนตรี
รับทราบผลการประชุม และใหความเห็นชอบผลการพิจารณาและมติการประชุม กนพ. ครั้งท่ี 1/2561 โดยมีสาระสําคัญ
ของมติการประชุม ดังน้ี 

1.1 เห็นชอบผลการคัดเลือกของคณะทํางานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผูลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยให บริษัท สามัคคีท่ีดินและเคหะ จํากัด เปนผูไดรับสิทธิพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และบริษัท  
พรอมเพรียงชัย กอสราง จํากัด เปนผูไดรับสิทธิพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี โดยใหกรมธนารักษ
พิจารณาดําเนินการจัดใหเชาท่ีดินราชพัสดุ ตามกฎระเบียบ และข้ันตอนของทางราชการตอไป 

1.2 เห็นชอบการกําหนดอัตราคาเชา คาธรรมเนียมการเชาท่ีราชพัสดุ ตามขอเสนอของกรมธนารักษ โดยในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ใหมีอัตราคาเชา 2,100 บาท/ไร/ปแรก และมีคาธรรมเนียมการเชา 35,000 บาท/
ไร/50 ป และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ใหมีอัตรา คาเชา 1,800 บาท/ไร/ปแรก และมีคาธรรมเนียม 
การเชา 30,000 บาท/ไร/50ป โดยเปนอัตราข้ันต่ําของแตละพ้ืนท่ี ท้ังน้ี อัตราคาเชาตองมีการปรับปรุงเพ่ิมรอยละ 9 
ทุก 3 ป 

1.3 การบริหารจัดการท่ีราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก 
1) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เห็นชอบใหกรมธนารักษดําเนินการใหผูประมูลไดแปลงท่ี 1 (แปลงเปด

ประมูล) เชาท่ีดินราชพัสดุท่ีไดมาตามคําสั่งหัวหนา คสช. ท่ี 17/2558 เพ่ิมเติม ดําเนินการ ชดใชเงินแทนการแลกเปลี่ยน

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

เพ่ือใหเกิดความพรอมรองรับการสงเสริมการคาและการลงทุน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยรวมตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท่ีดินจํานวน 3 แปลง และท่ีดินถอนสภาพ จํานวน 1 แปลง รวมถึงเห็นชอบแผนการใชประโยชนท่ีดินในสวนท่ีนอกเหนือจาก
การแลกเปลี่ยน และการเชาของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก  
แปลงหมายเลขทะเบียน ตก.591 ตําบลทาสายลวด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เน้ือท่ีประมาณ 37-0-00 ไร  
โดยจัดสรรใหราษฎรผูท่ีไดรับผลกระทบเชาท่ีดิน ตามท่ีกรมธนารักษเสนอ 

2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี เห็นชอบในหลักการและมอบหมายกรมธนารักษขอรับจัดสรร
งบประมาณการจายคาขนยาย คารื้อถอนสิ่งปลูกสราง และพืชผลแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบ พรอมท้ังมอบหมาย
กระทรวงมหาดไทย รวมกับกรมธนารักษ แตงตั้งคณะทํางานทําหนาท่ีอํานวยการ ปฏิบัติการ และแกไขปญหาท่ีเก่ียวของ
กับการจัดหาท่ีดินและการบริหารจัดการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 

1.4 เห็นชอบใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เปนหนวยงานรับผิดชอบจัดซื้อท่ีดิน 
จากบริษัท สวนยางไทย จํากัด เน้ือท่ีประมาณ 1,730 ไร สําหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนราธิวาส 
เพ่ือแกไขปญหาความมั่นคงในพ้ืนท่ี พรอมท้ังใหขอรับจัดสรรงบประมาณ เพ่ือจัดซื้อท่ีดินตามระเบียบของทางราชการ 
ภายใตกรอบวงเงิน 395,000,000 บาท โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสนับสนุนการดําเนินงานของ ศอ.บต. ในการจัดซื้อท่ีดิน 
ตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

1.5 เห็นชอบกรอบแนวทางการจัดทําแผนการตลาดและประชาสัมพันธ ปงบประมาณ 2562 โดยมอบหมาย 
ใหคณะขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดานการตลาดและประชาสัมพันธรายพ้ืนท่ี จัดทําแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธปงบประมาณ 2562 เสนอตอคณะอนุกรรมการดานการตลาดและประชาสัมพันธเพ่ือพิจารณา ตอไป 

1.6 ท่ีประชุมรับทราบความกาวหนาการดําเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ดังน้ี 
1) การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีวงเงินรวมประมาณ 12,000 ลานบาท โดยมีการจดทะเบียน

จัดตั้งธุรกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2,817 ราย 
2) การดําเนินงานดานสิทธิประโยชน ไดแก มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของ SME กระทรวงการคลัง 

กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน การสงเสริมกิจการพัฒนาท่ีพักอาศัยสําหรับ
แรงงานมาตรฐานสากลของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และการขยายระยะเวลามาตรการลดอัตราภาษีเงินไดของ
กรมสรรพากรไปจนถึงสิ้นป 2563 

3) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและดานศุลกากร ไดรับจัดสรรงบประมาณตั้งแตป พ.ศ. 2558-2561 
โดยบางโครงการดําเนินการแลวเสร็จ และบางโครงการอยูระหวางการดําเนินงาน ซึ่งจะทยอยแลวเสร็จในป 2562-2563 

4) การออกใบอนุญาตทํางานใหแรงงานตางดาวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จํานวน 143,119 คน 
5) การดําเนินงานตามแผนการตลาดและประชาสัมพันธ เชน การจัด Road Show การสัมมนา และการเผยแพร

สื่อประชาสัมพันธตางๆ  
6) การวางและจัดทําผังเมืองรวมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งอยูระหวางการดําเนินงานตามข้ันตอน 

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทําประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดบริเวณหามการกอสรางดัดแปลงฯ  
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ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีประกาศบังคับใชแลว 5 จังหวัด ไดแก จังหวัดสระแกว สงขลา ตราด ตาก  
และหนองคาย สวนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร นครพนม นราธิวาส เชียงราย และกาญจนบุรี  
อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงรางประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรรับทราบผลการประชุม และเห็นชอบผลการพิจารณา

และมติของการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2561 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ซึ่งเปนการผลักดันและขับเคลื่อน 
การดําเนินงานในการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามนโยบายของรัฐบาลในการเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน โดยพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณชายแดนท่ีเช่ือมตอกับประเทศเพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียน ใหเกิดความพรอม
รองรับการสงเสริมการคาและการลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยรวมตอไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษครั้ ง ที่  1/2561 เมื่อวันท่ี 
5 กันยายน 2561 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในฐานะฝายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเสนอ 

2. มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามมติท่ีประชุมฯ โดยใหดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 47/2561 วันอังคารท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

201161 

 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพ้ืนนํ้ามันและนํ้ามันพืช ครั้งท่ี 2/2561 
 
สารัตถะ :  คกก.พืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ครั้งท่ี 2/2561 
เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คกก.พืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช เสนอเรื่องสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ครั้งท่ี 2/2561 

เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีทราบ โดยมติท่ีประชุมมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
1 แนวทางการแกไขปญหามะพราว 

1.1) เห็นชอบแนวทางในการจัดทําขอมูลสินคามะพราว โดยใหจัดตั้งคณะทํางานจัดทําขอมูลดานการเกษตร
ระดับจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน 

1.2) เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการสินคามะพราว โดยแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินคา
มะพราว มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนฝายเลขานุการ  
เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการบริหารจัดการสินคามะพราวท้ังระบบครบวงจร 

1.3) การปองกันการลักลอบและนําเขามะพราวผิดกฎหมาย ใหมะพราวเปนสินคาท่ีมีความเสี่ยงสูง ควบคุม
นําเขาเพียงทาเรือกรุงเทพ และทาเรือแหลมฉบัง และเพ่ิมความเขมงวดในการใชมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
(Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) 

1.4) เห็นชอบกําหนดใหสินคามะพราวและผลิตภัณฑ เปนสินคาควบคุม และกําหนดมาตรการกํากับดูแล 
การเคลื่อนยาย 

1.5) เห็นชอบในหลักการแกไขเพ่ิมเติมประกาศกรมการคาตางประเทศ ไมนํามะพราวนําเขาไปจําหนาย  
จาย โอน ใหนิติบุคคลหรือบุคคลท่ัวไปแปรสภาพมะพราวโดยการกะเทาะภายนอกโรงงานของตนเอง และแกไข
บทลงโทษกรณีผูนําเขาไมปฏิบัติตามประกาศฯ 

1.6) เห็นชอบในหลักการใหมีการรับซื้อเน้ือมะพราวในราคานําตลาด เพ่ือแกไขปญหามะพราวงอกท่ีคงเหลือ

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

เพ่ือแนวทางการแกไขปญหามะพราว และการบริหารการนําเขา
นํ้ามันถ่ัวเหลือง มะพราว เน้ือมะพราวแหง และนํ้ามันมะพราว ป 2562 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อยูในระบบ 
2. เห็นชอบการบริหารการนําเขานํ้ามันถ่ัวเหลือง มะพราว (มะพราวผล และมะพราวฝอย) เน้ือมะพราวแหง และนํ้ามันมะพราว 

ป 2562 เชนเดียวกับป 2561 ยกเวน การนําเขามะพราวผล ภายใตกรอบ AFTA ใหคณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
สินคามะพราว พิจารณาใหไดขอสรุปกอนเสนอคณะกรรมการ พืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช 

3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ ศึกษามาตรการปกปองพิเศษ (Special Safeguard Measure : SSG) ภายใต
ความตกลงเกษตรของ WTO ในเรื่องการปกปองการนําเขาท่ีเพ่ิมข้ึนเปนพิเศษ สําหรับสินคามะพราว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรรับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและ

นํ้ามันพืช ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 ตามท่ีคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเสนอ 

มติ ครม. : 1. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2561 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ประธานกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเสนอ 

2. ใหกระทรวงกลาโหมรวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรและหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินการกวดขันจับกุมการลักลอบนําเขาสินคาเกษตรชนิดตางๆ  
เชน มะพราว ปาลมนํ้ามัน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 (เรื่อง ผลการประชุม
คณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช ครั้งท่ี 1/2561) อยางเครงครัดและตอเน่ืองดวย 

3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของรวบรวมขอมูลปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ เชน ขาว ปาลมนํ้ามัน ยางพารา ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสําปะหลัง มะพราว เปนตน  
ในชวงฤดูกาลผลิตท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน รวมท้ังประมาณการปริมาณผลผลิตในฤดูกาลหนาเพ่ือใชเปนขอมูลประกอบ 
การพิจารณากําหนดมาตรการในการแกไขปญหาสินคาเกษตรลนตลาดใหเหมาะสมสอดคลองกับขอเท็จจริงตอไป  
ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณนําขอมูลดังกลาวเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร็วตอไป 
 


