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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 51/2561 วันอังคารท่ี 18 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

181261 

 
เรื่อง : ขออนุมัติเปดตลาดโควตานมผงขาดมันเนย ป พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ขอยกเวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การจัดสรรโควตานมผงขาดมันเนย 
ตามสัดสวนผูประกอบการ กลุมนิติบุคคลท่ี 1 (กลุมท่ีรับซื้อนํ้านมดิบ) กับกลุมนิติบุคคลท่ี 2 (กลุมผูประกอบการท่ัวไป) 
ในอัตรา 80 : 20 และใหความเห็นชอบในการอนุมัติเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนย ป พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม ปริมาณ 
5,795.82 ตัน ในอัตราภาษีรอยละ 5 ตามมติคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม ในการประชุมครั้งท่ี 8/2561  
เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 โดยผูท่ีจะไดรับการจัดสรรจะตองเปนผูประกอบการรายเดิม และมีรายงานการนําเขาโควตา
นมผงขาดมันเนยท่ีไดรับเกินรอยละ 70 ข้ึนไป 

2. มอบหมายใหคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมเปนผูบริหารการจัดสรรโควตาใหกับผูประกอบการท่ีมี
ความเดือดรอนและจําเปนตองใชนมผงขาดมันเนยมาเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑนม และใหผูประกอบการนําเขาใหแลวเสรจ็
ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท้ังน้ี ตองไมกระทบตอมาตรการและปริมาณการรับซ้ือนํ้านมโคจากเกษตรกร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ มีมติเห็นชอบการบริหารโควตานําเขาสินคาเกษตร

ภายใตความตกลงองคการการคาโลก ตั้งแต ป ๒๕๔๘ เปนตนไป ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ โดยสินคารายการใด
จําเปนตองเปดตลาดโดยมีปริมาณในโควตาอัตราภาษีในและนอกโควตาแตกตางจากท่ีกําหนด ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบทุกรายการสินคาเปนแตละครั้งไป ท้ังน้ี ใหกระทรวงพาณิชยประกาศกําหนดหลักเกณฑ หรือระเบียบ
การนําเขาไดตามความเหมาะสม โดยประสานกับหนวยงานหรือคณะกรรมการนโยบายท่ีเก่ียวของของแตละสินคา 
และใหกระทรวงการคลังประกาศกําหนดอัตราภาษีขาเขาท้ังในและนอกโควตา โดยกระทรวงการคลังเห็นควรใหกําหนด
อัตราภาษีในโควตาเทากับอัตราท่ีเก็บจริง หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีในภายหลังกระทรวงการคลังจะออกประกาศ
แกไขตามมติคณะรัฐมนตรีเปนกรณีๆ ไป 

๑. คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบการบริหารจัดการนมท้ังระบบ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (อ.ส.ค.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือทําใหการผลิตและการตลาดภาคธุรกิจของผูประกอบการ 
ดําเนินการไดอยางตอเน่ืองไมหยุดชะงัก เน่ืองจากปญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิต 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยการบริหารโควตานําเขานมผงขาดมันเนยใหจัดแบงผูนําเขาเปน ๒ กลุม  
คือ กลุมท่ีรับซื้อนํ้านมดิบจัดใหรอยละ ๘๐ และกลุมผูประกอบการท่ัวไป จัดใหรอยละ ๒๐ ของปริมาณท่ีเปดตลาดปกติ 
และใหผูประกอบการทุกกลุม เขามามีสวนรับผิดชอบชวยเหลอืเกษตรกรผูเลี้ยงโค 

2. สําหรับป 2561 คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนมเห็นชอบการเปดตลาดสินคานมผงขาดมันเนย 
ตามความตกลงการคาระหวางประเทศ ประจําป 2561 รวม 58,011.58 ตัน (ตามขอตกลง WTO ปริมาณ 55,000 ตัน 
และ TAFTA ปริมาณ 3,011.58 ตัน) โดยเก็บภาษีในโควตา เทาเดิมตามท่ีเก็บจริงในอัตราภาษีรอยละ 5 และแบง
จัดสรรเปน 2 กลุม โดยผูประกอบการในกลุมนิติบุคคลท่ี 1 ไดรับการจัดสรรรอยละ 80 เปนจํานวน 46,409.26 ตัน 
และใหผูประกอบการกลุมนิติบุคคลท่ี 2 ไดรับ การจัดสรรรอยละ 20 เปนจํานวน 11,602.32 ตัน สําหรับเง่ือนไข 
การจัดสรรเห็นชอบใหจัดสรรเปน 2 งวด ตามหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรโควตานําเขานมและครีม เครื่องดื่มประเภท
นมปรุงแตง โควตาท่ีเพ่ิมเติมจะนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือนํามาบริหารและจัดสรรอีกครั้งหน่ึง สําหรับโควตา ป 2561 
จํานวน 58,011.58 ตัน ยังมีไมเพียงพอตอความตองการของผูประกอบการคณะอนุกรรมการจัดสรรโควตาและอัตรา
ภาษีนําเขานมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมผงพรอมดื่ม ในคราวการประชุม ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 
มีมติเห็นชอบใหเปดตลาดนําเขานมผงขาดมันเนย ป 2561 เพ่ิมเติมปริมาณ 5,795.82 ตัน ในอัตราภาษีรอยละ 5  
โดยผูท่ีจะไดรับจัดสรรตองเปนผูนําเขารายเดิมและมีรายงานการนําเขาโควตานมผงขาดมันเนยเกินรอยละ 70 ข้ึนไป 
ท้ังน้ีตองนําเขาใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม เห็นชอบตาม
ขอเสนอของคณะอนุกรรมการจัดสรรโควตาและอัตราภาษีนําเขานมผงขาดมันเนย นมดิบ และนมผงพรอมดื่ม  
ในการประชุมครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการการเปดตลาดโควตานมผงขาดมันเนย ป พ.ศ. 2561 เพ่ิมเติม โดยใหไดรับยกเวน 
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2548 (เรื่อง การบริหารจัดการนม ท้ังระบบ) ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑนม) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ กํากับ 
ติดตามการนําเขานมผงขาดมันเนยไมใหมีผลกระทบใดๆ ตอมาตรการและปริมาณการรับซื้อนํ้านมโคจากเกษตรกรและ
ราคานํ้านมดิบในประเทศ และตองควบคุมดูแลไมใหมีการนํานมผงมาละลายนํ้าแทนนํ้านมดิบ สําหรับโครงการอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน รวมท้ังใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและขอสังเกต
ของกระทรวงสาธารณสุขไปพิจารณาดําเนินการดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 51/2561 วันอังคารท่ี 18 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

181261 

 
เรื่อง : ขออนุมัติดําเนินโครงการวังหีบอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช และอนุมัติผอนผันมติคณะรัฐมนตรี 

ในการขอใชพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เอ 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติให กษ. (กรมชลประทาน) ดําเนินโครงการวังหีบอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
มีกําหนดแผนงานโครงการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการท้ังสิ้น 
2,377.644 ลานบาท 

2. อนุมัติผอนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2532 กรณีการขอใชพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เอ  
เพ่ือให กษ. (กรมชลประทาน) สามารถเขาใชพ้ืนท่ีสําหรับการกอสรางโครงการวังหีบอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอไป 

3. มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามแผนงานปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามท่ี กษ. (กรมชลประทาน) เสนออยาง
เครงครัด 

4. มอบหมายใหสํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณใหเปนไปตามแผนงานของโครงการตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สภาพภูมิศาสตรเชิงพ้ืนท่ีของอําเภอทุงสง ตั้งอยูในท่ีราบลุมระหวางหุบเขา โดยดานทิศเหนือเปนแนวเทือกเขา

นครศรีธรรมราช ซึ่งเปนแหลงตนนํ้าของคลองธรรมชาติสายหลัก จํานวน 4 สาย ไดแกคลองวังหีบ คลองทาเลา  
คลองทาโหลน และคลองเปก เมื่อเกิดเหตุการณฝนตกหนักก็จะเกิดกระแสนํ้าไหลแรงและเร็วมาก แลวไหลหลากบา 
เขาทวมเขตเทศบาลเมืองทุงสงและบริเวณใกลเคียงดานทิศใต เชน เทศบาลตําบลชะมาย เทศบาลตําบลท่ีวัง ตําบลเขาโร 
ในเขตอําเภอทุงสง และตําบลวังหิน ตําบลบานนิคมในเขตอําเภอบางขัน ประกอบกับลุมนํ้าวังหีบ มีพ้ืนท่ีลุมนํ้าท้ังหมด 
157 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณนํ้าทาเฉลี่ยท้ังป 143 ลานลูกบาศกเมตร สามารถพัฒนาแหลงเก็บกักนํ้าท้ังหมดไดเพียง 
2.47 ลานลูกบาศกเมตรคิดเปนรอยละ 1.73 ปจจุบันเกิดเหตุการณอุทกภัยหลายครั้ง โดยครั้งลาสุดเกิดข้ึนป  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ื อ เ ป น แหล ง เ ก็ บ กัก นํ้ า ต น ทุน เ พ่ื อก า รชลประทาน  
จํานวน 13,014 ไร แหลงแพรและขยายพันธุสัตวนํ้าจืด การบรรเทา
อุทกภัย รวมท้ังเปนแหลงทองเท่ียวหรือเปนแหลงพักผอนหยอนใจ 
ใหราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณใกลเคียง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พ.ศ. 2560 สวนกรณีภัยแลงไดเกิดการขาดแคลนนํ้าดานอุปโภค - บริโภค และนํ้าเพ่ือการเกษตรในชวงฤดูแลงก็เกิดข้ึน
เกือบทุกป 

2. เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2533 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทาน
พระราชดําริ ดังความตอนหน่ึงวา “...ควรพิจารณาวางโครงการและกอสรางอางเก็บนํ้าปดก้ันคลองวังหีบและอางเก็บนํ้า
สาขาท่ีบริเวณบานนาหลวงเสน และบานนาประดิษฐ ตลอดจนฝายทดนํ้าตางๆ  ในเขตอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
เพ่ือจัดหานํ้าชวยเหลือพ้ืนท่ีเพาะปลูกในเขตหลายตําบลของอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามท่ีราษฎรไดกราบบังคมทูล
พระกรุณาขอพระราชทาน...” 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) ไดนอมนําพระราชดําริ โดยการศึกษาเบ้ืองตนแลวเสร็จป  
พ.ศ. 2536 รายงานวางโครงการแลวเสร็จป พ.ศ. 2541 และการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 
แลวเสร็จเดือนกุมภาพันธ 2552 รวมท้ังไดมีการปรับปรุงแกไขและเพ่ิมเติมขอมูลบางประเด็นในรายงาน  
และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) ไดมีมติเมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบตอรายงาน EIA ท้ังน้ี 
กรมชลประทานไดทําการสํารวจ - ออกแบบ เสร็จแลวเดือนเมษายน 2556 

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว เห็นวา โครงการวังหีบอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เปนหน่ึงในโครงการพัฒนาแหลงนํ้าในลุมนํ้าวังหีบท่ีจะชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลนนํ้าและปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ี 
ดานทายได ซึ่งโครงการดังกลาวสอดคลองกับกรอบยุทธศาสตรชาติ  ระยะ 20 ป (พ .ศ . 2561 - 2580)  
และแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (พ.ศ. 2558 - 2569) ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความมั่นคงของนํ้า
ภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) ยุทธศาสตรท่ี 3 การจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย ซึ่งสรุปรายละเอียดโครงการ 
ไดดังน้ี 

1) วัตถุประสงคของโครงการ เปนแหลงเก็บกักนํ้าตนทุนเพ่ือการชลประทาน จํานวน 13,014 ไร อุปโภค - 
บริโภค เปนแหลงแพรและขยายพันธุสัตวนํ้าจืด การบรรเทาอุทกภัย รวมท้ังเปนแหลงทองเท่ียวหรือเปนแหลงพักผอน
หยอนใจใหราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณใกลเคียง 

2) ท่ีตั้งโครงการ เข่ือนหัวงานอยูในทองท่ีบานสระแกว หมูท่ี 1 และบานคอกชาง หมูท่ี 5 ตําบลนาหลวงเสน 
อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3) เข่ือนดิน หัวงานเปนเข่ือนหินถมแกนดินเหนียว สูง 71 เมตร ยาว 360.50 เมตร มีขนาดความจุ 
อางเก็บนํ้าท่ีระดับเก็บกักนํ้าปกติ 20.10 ลานลูกบาศกเมตร มีอาคารประกอบ ไดแก อาคารระบายนํ้าลน ชนิดรางเท  
มีสันฝายยาว 65 เมตร อาคารสงนํ้าลงลํานํ้าเดิม อาคารทอสงนํ้าดิบ และถนนบริเวณโครงการ ไดแก ถนนเขาหัวงาน 
ถนนบนสันเข่ือน ถนนบํารุงรักษาทายเข่ือนและถนนทดแทนนํ้าทวม 

4) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 - ๒๕๖6) 
5) ประโยชนของโครงการ 

5.1 พ้ืนท่ีรับประโยชนดานเกษตรกรรม 13,014 ไร อยูในอําเภอทุงสง ครอบคลุม 24 หมูบาน  
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ใน 4 ตําบล (นาหลวงเสน หนองหงส ควนกรด นาไมไผ)  
5.2 พ้ืนท่ีไดรับประโยชนดานอ่ืน ๆ 

5.2.1 จัดสรรนํ้ารักษาระบบนิเวศ ปละ 2 ลานลูกบาศกเมตร 
5.2.2 อุปโภค - บริโภค ปละ 1 ลานลูกบาศกเมตร 
5.2.3 สงนํ้าดิบผลิตประปาเฉลี่ย ปละ 5 ลานลูกบาศกเมตร ใหแก เขตพ้ืนท่ีบริการจําหนายนํ้า 

จํานวน 6 แหง (เทศบาลเมืองทุงสง องคการบริหารสวนตําบลถํ้าใหญ องคการบริหารสวนตําบลหนองหงส องคการ
บริหารสวนตําบลชะมาย องคการบริหารสวนตําบลควนกรด และเทศบาลตําบลนาบอน)  

5.2.4 สนับสนุนระบบเศรษฐกิจของภาคใต เน่ืองจากอําเภอทุงสงเปนศูนยกลางระบบโลจิสติกส
ภาคใต และอุตสาหกรรมยางพารา 

6) ความคุมคาทางเศรษฐกิจ โดยมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) 50.058 ลานบาท มีสัดสวนผลประโยชนตอทุน 
(B/C) ๑.๐3 และอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) 8.22 % 

7) งบประมาณท่ีใชในการดําเนินโครงการ รวมท้ังสิ้น 2,377.644 ลานบาท (งบลงทุน 2,267.664 ลานบาท 
คาใชจายตามคาใชจายตามแผนปฏิบัติการเพ่ือแกไขและพัฒนาสิ่งแวดลอม86.400 ลานบาท และคาเผื่อเหลือเผื่อขาด 
110.000 ลานบาท) 

8) การจัดหาท่ีดิน โดยพ้ืนท่ีสําหรับใชกอสรางเข่ือนหัวงานพรอมอาคารประกอบและพ้ืนท่ีอางเก็บนํ้า มีเน้ือท่ี
ประมาณ 828 ไร เปนเขตปาสงวนแหงชาติปาปลายคลองวังหีบท้ังหมด โดยมีพ้ืนท่ีบริเวณอางเก็บนํ้า เน้ือท่ีประมาณ 
118 ไร ทับซอนอยูในพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันคุณภาพท่ี 1 เอ ซึ่งกรมชลประทานไดขออนุญาตเขาทําประโยชนภายในพ้ืนท่ี 
ปาสงวนแหงชาติ เน้ือท่ีประมาณ 828 ไร เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2559 แลว 

5. การประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ครั้งท่ี 4/๒๕59 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559  
โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและใหกรมชลประทานดําเนินการปรับแผนใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีมีอยู  
และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติดําเนินโครงการตอไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังน้ี คาใชจายในการดําเนินโครงการวังหีบ อันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปตอๆ ไป ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
(กรมชลประทาน) ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการ
คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป รวมท้ังใหเรงช้ีแจงและทําความเขาใจกับราษฎร 
ผูท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการใหถูกตองชัดเจนกอนการดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 51/2561 วันอังคารท่ี 18 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

181261 

 
เรื่อง : โครงการ “สงความสุขปใหม มอบใหเกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ” ป พ.ศ. 2562 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. รับทราบโครงการ “สงความสุขปใหม มอบใหเกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ” 
ป พ.ศ. 2562 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายกฤษฎา บุญราช) ไดมอบหมายใหหนวยงานในสังกัดจัดทํา

โครงการมอบของขวัญใหแกเกษตรกรและประชาชน เพ่ือแสดงออกถึงไมตรีจิต ความสัมพันธ และความรวมมืออันดี 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรไปพรอมกันท้ังภาคประชาชน เกษตรกร ภาครัฐและเอกชน ดังน้ัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
จึงไดเตรียมของขวัญปใหมใหแกเกษตรกรและประชาชนไทย โดยจัดทําโครงการ “สงความสุขปใหม มอบใหเกษตรกร 
จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ” ป พ.ศ. 2562 สรุปสาระไดดังน้ี 

1. วัตถุประสงค 
1.1 เพ่ือสรางรายไดเพ่ิม และลดรายจายครัวเรือน ใหกับเกษตรกรและประชาชน 
2.2 เพ่ือมอบความสุขจากการเยี่ยมชมสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศนเกษตรกรท่ีสวยงาม พรอมกับไดรับความรู 

2. กิจกรรม 
2.1 มอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช มีรายไดพอเพียง : ประชาชนและเกษตรกรไดรับประโยชน 

จํานวน 51,600 ราย และ 17,585 ครัวเรือน เชน สงมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก กอสรางแลวเสร็จในป 
2561 จํานวน 6 โครงการ ปรับปรุงถนนคันคลองพ้ืนท่ีโครงการชลประทานจังหวัดสตูล (โครงการสงเสริมการใช
ยางพาราในหนวยงานภาครัฐ) และกอสรางแหลงนํ้าในไรนานอกเขตชลประทาน (สงมอบแหลงนํ้าท่ีกอสรางแลวเสร็จ
ใหกับเกษตรกร จํานวน 15,321 บอ) เปนตน 

2.2 เพ่ิมพลังปใหม จําหนายสินคาราคาพิเศษ สินคาเกษตรคุณภาพ : ประชาชนและเกษตรกรไดรับ
ประโยชน จํานวน 14,002 ราย ไดแก การจัดจําหนายสินคา และผลิตภัณฑเกษตรราคาพิเศษ อาทิ ไขไก นม ยู เอช ที 
ไทย –เดนมารค จําหนายกระเชาของขวัญ จากสินคาเกษตรกรและอาหารปลอดภัยท่ีไดเครื่องหมาย Q สินคาและ

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

เพ่ือใหเกษตรกรและประชาชนไดรับประโยชนจากกิจกรรม 
ในโครงการ “สงความสุขปใหม มอบใหเกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตร
และสหกรณ” ป พ.ศ. 2562 ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีภาครัฐจัดทําเพ่ือมอบเปน
ของขวัญปใหมใหแกเกษตรกรและประชาชน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลิตภัณฑของวิสาหกิจ กลุม และสหกรณ อาทิ ขาวสาร สมุนไพร อาหารทะเลแปรรูป และผลิตภัณฑยางพารา เปนตน 
ณ จุดจําหนายของหนวยงาน (ในพ้ืนท่ีสวนกลาง และภูมิภาค) และตลาดออนไลน 

2.3 ปใหมเท่ียวท่ัวไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย 3 กิจกรรมยอย :  
(1) เปดสถานท่ีราชการ ปรับภูมิทัศนรองรับนักทองเท่ียว : ประชาชนและเกษตรกรไดรับประโยชน 

190,400 คน เชน สถานีเรดารฝนหลวงอมกอย จังหวัดเชียงใหม ศูนยวิจัยขาวราชบุรี แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ  
ดานปศุสัตว จํานวน 7 แหง แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษดานเกษตรกร จํานวน 15 จุด อาทิ ศูนยวิจัยและพัฒนา 
การเกษตรท่ีสูงเชียงราย (วาวี) จังหวัดเชียงราย ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมจอนหลวง และขุนวาง)  
จังหวัดเชียงใหม ศูนยศึกษาการพัฒนาประมงอาวคุงกระเบน จังหวัดจันทบุรี ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม และศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร 
เปนตน 

(2) เปดสถานท่ีใหประชาชนเขาชมฟรี : ประชาชนเขารวมกิจกรรม 14,500 คน เชน เปดสถานแสดง
พันธุสัตวนํ้าใหประชาชนเขาชมฟรี จํานวน 3 แหง (สถานแสดงพันธุสัตวนํ้าจืดกรุงเทพมหานคร ระยอง และจันทบุรี)  
เปดศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ จํานวน 21 ศูนย และเปดพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหประชาชนเขาชมฟรี เปนตน 

(3) จุดบริการประชาชน : ประชาชนไดรับประโยชน 72,700 คน เชน ใหบริการจุดพักรถ หองนํ้า 
ขนม และนํ้าดื่ม จํานวน 162 จุด ในพ้ืนท่ี 76 จังหวัด 

3. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 
4. งบประมาณ ใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับ 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 51/2561 วันอังคารท่ี 18 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

181261 

 
เรื่อง : แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมชุดใหม จํานวน 
9 คน แทนกรรมการเดิมท่ีดํารงตําแหนงครบวาระสองป ดังน้ี 

1. นายประพันธ เทียนวิหาร     ผูแทนเกษตรกร 

2. นายเดนณรงศ ธรรมมา      ผูแทนเกษตรกร 

3. นายมีชัย ดีมะการ      ผูแทนเกษตรกร 

4. นางวิลญา เหมือนเหลา      ผูแทนเกษตรกร 

5. นายเผด็จ ดิฐษดี      ผูแทนเกษตรกร 

6. นายสุวิทย ไทยเอียด     ผูแทนเกษตรกร 

7. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส     ผูทรงคุณวุฒิ 

8. นางสาวลดาวัลย คําภา      ผูทรงคุณวุฒิ 

9. นายวีระชัย นาควิบูลยวงศ     ผูทรงคุณวุฒิ 

ท้ังน้ี ใหมีผลตั้งแตวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ไดพิจารณา
เห็นชอบดวยแลว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 และ 28 มีนาคม 2560 อนุมัติใหแตงตั้งกรรมการ 

ในคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จํานวน 9 คน ท้ังน้ี ใหมีผลตั้งแตวันท่ี ครม. มีมติเปนตนไป ตามท่ี กษ. เสนอ 
2. กษ. รายงานวา กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ท่ี ครม. ไดมีมติแตงตั้ง (ตามขอ 1)  

ไดดํารงตําแหนงครบวาระสองป เมื่อวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 ดังน้ัน จึงเห็นควรแตงตั้งผูแทนเกษตรกรและ
ผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือใหคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
มีองคประกอบท่ีครบถวนและสามารถจัดการประชุมเพ่ือดําเนินงานตอไปได 

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

เพ่ือใหคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมมีองคประกอบ
ครบถวน และสามารถจัดการประชุมเพ่ือดําเนินงานตอไปได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. กษ. ไดดําเนินการคัดเลือกผูแทนเกษตรกรและผูทรงคุณวุฒิเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการคัดเลือกผูแทน
เกษตรกรและผูทรงคุณวุฒิเพ่ือแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2559 

3. คณะกรรมการคัดเลือกผูแทนเกษตรกรและผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2561 ไดมีมติคัดเลือกผูแทนเกษตรกร จํานวน 6 คน  
และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 คน และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ไดรายงานผลการคัดเลือก
ดังกลาวตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งไดเห็นชอบใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้งบุคคล 
ท่ีไดรับคัดเลือกเปนกรรมการในคณะกรรมการดังกลาวตอไป 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเปนตนไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 51/2561 วันอังคารท่ี 18 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

181261 
 

เรื่อง : ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 เรื่องมาตรการพิเศษเพ่ือขับเคลื่อน SMEs สูยุค 4.0 
(มาตรการดานการเงิน) 

 

สารัตถะ :  อก. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาและรายละเอียดการดําเนินงาน
โครงการสินเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) และโครงการ Transformation Loan  
เสริมแกรง (Soft Loan เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะท่ี 2) ภายใตมาตรการพิเศษเพ่ือขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) สูยุค 4.0 (มาตรการดานการเงิน) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอเรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง มาตรการ

พิเศษเพ่ือขับเคลื่อน SMEs สูยุค 4.0 (มาตรการดานการเงิน) ท่ีไดอนุมัติใหดําเนินโครงการสินเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชน (Local Economy Loan) วงเงิน 50,000 ลานบาท และโครงการ Transformation Loan เสริมแกรง  
(Soft Loan เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะท่ี 2) วงเงิน 20,000 ลานบาท โดยใหธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารออมสิน เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ กําหนดใหมีระยะเวลา
การดําเนินงาน 12 เดือน นับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (19 ธันวาคม 2560) หรือจนกวาจะหมดวงเงิน
สินเช่ือรวมของโครงการ แลวแตระยะเวลาใดจะถึงกอน ซึ่งปจจุบันท้ังสองโครงการจะสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนิน
โครงการในวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 แตยังมีวงเงินโครงการคงเหลืออยูและยังมีผูประกอบการ SMEs ใหความสนใจ 

2. กระทรวงอุตสาหกรรมขอขยายระยะเวลาและกําหนดรายละเอียดการดําเนินงานท้ังสองโครงการ สรุปไดดังน้ี 
- โครงการสินเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ขยายระยะเวลาการดําเนิน

โครงการโดยใหสิ้นสุดรับคําขอกูภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 หรือจนกวาจะหมดวงเงินสินเช่ือรวมของโครงการ 
แลวแตระยะเวลาใดจะถึงกอน และเพ่ิมกลุมธุรกิจคาสง คาปลีกเปนกลุมเปาหมายเพ่ิมเติม รวมท้ังเสนอใหมีการปรับอัตรา
ดอกเบ้ียโดยใหคิดอัตราดอกเบ้ียท่ีแตกตางกัน กรณีผูกูเปนบุคคลธรรมดา และผูกูเปนนิติบุคคล ตามอัตราดอกเบ้ียท่ี ธพว.
กําหนด 

- โครงการ Transformation Loan เสริมแกรง (Soft Loan เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะท่ี 2) ขอขยาย

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

เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพมีความคุมคา
และเปนประโยชนตอทุกภาคสวนอยางแทจริง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระยะเวลารับคําขอกูเพ่ิมอีกเปนระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ หรือจนกวาจะหมดวงเงิน
สินเช่ือรวมในโครงการ แลวแตระยะเวลาใดจะถึงกอน และขยายระยะเวลาใหธนาคารออมสินเบิกจายสินเช่ือใหแลวเสร็จ
ภายใน 6 เดือน นับตั้งแตวันสิ้นสุดวันรับคําขอกู สําหรับกลุมเปาหมายขอใหผูประกอบการ SMEs ท่ีเคยไดรับการอนุมัติ
และใชวงเงินสินเช่ือใน 3 โครงการ สามารถยื่นคําขอกูได (1. โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียน 
ใหแกผูประกอบการ SMEs 2. โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนใหแกผูประกอบการ ระยะท่ี 2  
และ 3. โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําเพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต สําหรับผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม) ขยายวงเงินสินเช่ือตอรายจากเดิม 15 ลานบาท เปน 50 ลานบาท โดยขอขยายวงเงินสูงสุด
ตอรายรวมสินเช่ือดอกเบ้ียต่ําทุกโครงการ สูงสุดไมเกินรายละ 50 ลานบาท 

3. ผลกระทบจากการขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการท้ังสองโครงการ จะกอใหเกิดสินเช่ือในระบบสถาบัน
การเงิน 70,000 ลานบาท ซึ่งสามารถชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดประมาณ 
17,600 ราย รักษาการจางงานไดไมนอยกวา 101,000 คน และสรางเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไดประมาณ 
320,600 ลานบาท 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินโครงการสินเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 

(Local Economy Loan) และโครงการ Transformation Loan เสริมแกรง (Soft Loan เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
ระยะท่ี 2) เนนกลุมเปาหมายท่ีไมเคยไดรับและเคยไดรับการอนุมัติและใชวงเงินสินเช่ือโครงการท่ีมติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบ รวมท้ังเปนผูประกอบการ SMEs ท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายและมีความสามารถในการชําระหน้ี 
ตลอดจนดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของตามขอกําหนด จึงเห็นควรใหความเห็นชอบในหลักการใหมีการขยายระยะเวลา 
การดําเนินการท้ังสองโครงการ เพ่ือชวยเหลือ สงเสริม และพัฒนาผูประกอบการ SMEs ในการเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหกับเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังน้ี ขอใหดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายอยางเครงครัด และควรมีการประเมินผล
โครงการเปนระยะจนสิ้นสุดโครงการ เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายหรือดําเนินโครงการอ่ืนท่ีสําคัญของรัฐบาล 
รวมท้ังควรคํานึงถึงภาระทางการคลังและงบประมาณของภาครัฐท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต ซึ่งในระยะยาว
โครงการใหความชวยเหลือจากภาครัฐ ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือใหการใชจายงบประมาณ 
เกิดประสิทธิภาพมีความคุมคาและเปนประโยชนตอทุกภาคสวนอยางแทจริง 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สําหรับภาระงบประมาณท่ีจะเกิดข้ึนใหเปนไปตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดกระบวนการพิจารณาสินเช่ือของ
ผูประกอบการ SMEs ใหเปนไปดวยความรวดเร็วและท่ัวถึง รวมท้ังใหรับความเห็นของสํานักคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ขอเสนอแนะของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และขอสังเกตของธนาคารแหง
ประเทศไทยปะพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 51/2561 วันอังคารท่ี 18 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

181261 

 
เรื่อง : โครงการกอสรางปรับปรุงขยายประปาการประปาสวนภูมิภาคสาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ทาบุญมี) ปงบประมาณ 2560 

(ระยะท่ี 1) 
 
สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบใหการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ดําเนินโครงการกอสราง
ปรับปรุงขยายประปาการประปาสวนภูมิภาคสาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง)-(ทาบุญมี) ปงบประมาณ 2560  
(ระยะท่ี 1) (โครงการ กปภ. สาขาชลบุรีฯ) รองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor: EEC) วงเงินโครงการ รวม 2,889.095 ลานบาท [โดย กปภ. ขอปรับเปลี่ยนแหลงเงินโครงการดังกลาว 
จากเดิมเงินงบประมาณ รอยละ 75 จํานวน 2,166.821 ลานบาท และเงินนอกงบประมาณ รอยละ 25 จํานวน 722.273 ลานบาท 
(ซึ่ง กปภ. ไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวนดังกลาวในงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 แลว) เปนเงินอุดหนุน 
รอยละ 75 จํานวน 2,166.821 ลานบาท และเงินกูในประเทศ รอยละ 25 จํานวน 722.273 ลานบาท] 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
การประปาสวนภูมิภาคไดจัดทําแผนงานโครงการกอสรางปรับปรุงขยายประปาการประปาสวนภูมิภาค 

สาขาชลบุรี-พนัสนิคม-(พานทอง -(ทาบุญมี) ปงบประมาณ 2560 (ระยะท่ี 1) เพ่ือรองรับความตองการใชนํ้าท่ีเพ่ิมข้ึน
ตลอดเวลาและขยายการใหบริการนํ้าประปาแกประชาชนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ และเพ่ือรองรับโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจัดเปนโครงการพัฒนาตามพระราชบัญญัติพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 (มาตรา 13) กําหนดใหรัฐวิสาหกิจตองเสนอโครงการพัฒนา หรือแผนงานตอ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นดวยกับหลักการดําเนินโครงการกอสรางปรับปรุงขยายประปา

การประปาสวนภูมิภาคสาขาชลบุร-ีพนัสนิคม-(พานทอง)-(ทาบุญมี) ปงบประมาณ 2560 (ระยะท่ี 1) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
เน่ืองจากเปนการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบสงนํ้า และระบบจายนํ้าประปาในพ้ืนท่ีท่ีประสบ

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

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบสงนํ้า และระบบ
จายนํ้าประปาในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาใหสามารถบริการนํ้าประปา 
แกประชาชนไดมากข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปญหาใหสามารถบริการนํ้าประปาแกประชาชนไดมากข้ึน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการโครงการกอสรางปรับปรุงขยายประปาการประปาสวนภูมิภาคสาขาชลบุรี-พนัสนิคม-
(พานทอง)-(ทาบุญมี) ปงบประมาณ 2560 (ระยะท่ี 1) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ สําหรับวงเงินลงทุนโครงการฯ 
(เงินงบประมาณและเงินกูในประเทศ) จํานวน 2,889,095,000 บาท ใหเปนไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
และสํานักงบประมาณ 

2. ใหกระทรวงมหาดไทย (การประปาสวนภูมิภาค) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ในฐานะฝาย
เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 51/2561 วันอังคารท่ี 18 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

181261 

 
เรื่อง : การปรับปรุงรายละเอียดโครงการกอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา 

ระยะท่ี 1 
 
สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบใหการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ปรับปรุงโครงการกอสราง
ปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ระยะท่ี 1 วงเงินลงทุนโครงการจากเดิม 2,457.772 ลานบาท 
เปน 2,349.247 ลานบาท ซึ่งการปรับปรุงแผนงานโครงการดังกลาว จะสงผลใหวงเงินลงทุน รวม 2 ระยะ ลดลงจาก
เดิม 3,393.200 ลานบาท เปน 3,284.675 ลานบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2561 เห็นชอบใหดําเนินโครงการปรับปรุงขยายการประปา 

สวนภูมิภาคสาขาขอนแกน-นํ้าพอง และการประปาสวนภูมิภาคสาขาพัทยา-แหลมฉบัง-ศรีราชา ป  2559  
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 

2. แผนงานเดิมของโครงการดังกลาวเปนการกอสรางสถานีผลิตนํ้าหนองปลาไหล (แหงใหม) โดยแบงการกอสราง
เปนระบบผลิตนํ้าแบบ Mobile และ Conventional ซึ่งตามแผนเดิมระบบผลิตนํ้าแบบ Mobile มีความจําเปนเพ่ือให
ดําเนินการกอสรางไดรวดเร็วสามารถแลวเสร็จไดทันตามแผนงานการสูบผันนํ้าอางเก็บนํ้าประแสร-คลองใหญ-หนองปลาไหล 
ท่ีการประปาสวนภูมิภาคไดลงนาม MOU ไวกับกรมชลประทาน แตจากภาวะความตองการใชนํ้าดิบของการประปา 
สวนภูมิภาคสาขาพัทยาในปจจุบัน ทําใหการประปาสวนภูมิภาคไดดําเนินการตามแผนงานดังกลาวไปกอนท่ีจะมี 
การกอสรางระบบผลิตนํ้าแบบ Mobile แลว ดังน้ัน การประปาสวนภูมิภาคจึงไมมีความจําเปนในการกอสรางระบบผลิต
นํ้าแบบ Mobile ตามแผนเดิมเพ่ือใหดําเนินการกอสรางไดรวดเร็วสอดคลองกับท่ีการประปาสวนภูมิภาคไดลงนาม MOU 
จึงเปนเหตุผลความจําเปนในการปรับปรุงรายละเอียดโครงการตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นดวยกับหลักการดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการ

กอสรางปรับปรุงขยายการประปาสวนภูมิภาคสาขาพัทยา - แหลมฉบัง - ศรีราชา ระยะท่ี 1 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 

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

เ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพของระบบผลิต ระบบสงนํ้า ระบบจาย
นํ้าประปาในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหา และใหบริการนํ้าประปาแกประชาชน 
ไดเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เน่ืองจากเปนการปรับปรุงแผนงานทางดานเทคนิคการผลิตนํ้าประปาท่ีสถานีผลิตนํ้าหนองปลาไหล (แหงใหม)  
โดยเปนการกอสรางระบบผลิตนํ้าแบบ Conventional ท้ังหมด แทนการกอสรางระบบผลิตนํ้าแบบ Conventional 
รวมกับ Mobile ซึ่งไมสงผลกระทบตอวัตถุประสงคสําคัญของโครงการในการเพ่ิมศักยภาพของระบบผลิต ระบบสงนํ้า 
ระบบจายนํ้าประปาในพ้ืนท่ีท่ีประสบปญหา และใหบริการนํ้าประปาแกประชาชนไดเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามความเห็นของกระทรวงการคลัง และใหกระทรวงมหาดไทย (การประปาสวนภูมิภาค) รับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงมหาดไทยกํากับใหการประปาสวนภูมิภาคถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  
21 มีนาคม 2560 (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพรอมในการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ 
ของสวนราชการและการตรวจสอบขอมูลผูละท้ิงงานราชการ) สําหรับการดําเนินโครงการตางๆ ของการประปา 
สวนภูมิภาค ในคราวตอๆ ไป อยางเครงครัดดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 51/2561 วันอังคารท่ี 18 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

181261 

 
เรื่อง : ขอผอนผันการใชพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เอ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 เพ่ือดําเนินโครงการ

กอสรางรถไฟทางคู ชวงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 
 
สารัตถะ :  คค. เสนอ ครม. พิจารณาผอนผันการใชพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เอ ตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 
เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ตามท่ีการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) เสนอ 
ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
(EIA) แลว เพ่ือให รฟท. สามารถดําเนินโครงการกอสรางตลอดแนวเสนทางใหแลวเสร็จตามแผนงานท่ีกําหนดตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงคมนาคมเสนอเรื่องขอผอนผันการใชพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เอ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 

เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ เน่ืองจากโครงการดังกลาวเปนการดําเนิน 
การตามแผนงานดานการพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง ระยะท่ี 1 ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 ประกอบกับกระทรวงคมนาคมไดจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) ภายใตช่ือโครงการระบบรถไฟทางคูเพ่ือการขนสงและจัดการโลจิสติกส (ระยะท่ี 1) แนวเสนทาง 
มาบกระเบา – ชุมทางถนนจิระ ซึ่งรายงานดังกลาวไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงสรางพ้ืนฐานทางบกและอากาศ และคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติไดใหความเห็นชอบรายงานตามความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการ ในการประชุมครั้งท่ี 5/2558  
เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2558 แลว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นดวยในหลักการกับการขอผอนผันการใชพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เอ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2546 เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงมาบกะเบา – ชุมทาง
ถนนจิระ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ อยางไรก็ตาม เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ี
ดังกลาวแลว ขอใหกระทรวงคมนาคมดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : คค./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหสามารถดําเนินงานโครงการกอสรางตลอดแนวเสนทาง
ใหแลวเสร็จตามแผนงานท่ีกําหนดตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีกําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด  
โดยใหนําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2558 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2558  
ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตอไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติใหกระทรวงคมนาคม (การรถไฟแหงประเทศไทย) ไดรับการผอนผันการใชพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เอ 
เพ่ือดําเนินโครงการกอสรางรถไฟทางคู ชวงมาบกะเบา – ชุมทางถนนจิระ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 

2. ใหกระทรวงคมนาคม (การรถไฟแหงประเทศไทย) ดําเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ครั้งท่ี 5/2558 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2558 และรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข สํานัก ง านคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการ
ตอไปดวย ท้ังน้ี ใหดําเนินการใหถูกตอง เปนตามขอกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 51/2561 วันอังคารท่ี 18 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

181261 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  สคก. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1) อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. .... ท่ีตรวจ
พิจารณาแลว ซึ่งเปนการปรับปรุงรางพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 มีวัตถุประสงค 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการเวนคืนอสังหาริมทรัพยใหกระทําไดเทาท่ีจําเปน และหากการเวนคืน
ดังกลาวทําใหเจาของท่ีดินท่ีถูกเวนคืนไมมีท่ีดินเหลืออยู หรือมีท่ีดินเหลือท่ีอยูแตไมเพียงพอท่ีจะใชเปนท่ีอยูอาศัย 
หรือประกอบการทํามาหาเลี้ยงชีพได สามารถดําเนินการเวนคืนท่ีดินเพ่ิมเติมเพ่ือนําไปชดเชยท่ีดินของเจาของท่ีดิน
ดังกลาวได และหากรัฐไดเวนคืนไปแลวไมไดประโยชนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดเจาของเดิมหรือทายาทสามารถเรียกคืน
ท่ีดินดังกลาวได ซึ่งสอดคลองกับมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2) รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2559 

1.1 เห็นชอบแนวทางการนําท่ีดินท่ีไดจากการเวนคืนไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) และใหสวนราชการถือเปนแนวปฏิบัติราชการเก่ียวกับการนําท่ีดินท่ีไดจาก 
การเวนคืนไปใชประโยชนเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

1.2 อนุมัติหลักการในการแกไขกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยและมอบหมายให สคก. รวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณายกรางกฎหมายตามแนวทางดังกลาวตอไป 

2. สคก. เสนอวา คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 1) ไดพิจารณาเห็นวา ในการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
ขอ 1 ประกอบกับมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งกําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยจะกระทํา
ไดแตโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและใหกระทําไดเพียงเทาท่ีจําเปน เวนแตเปนการเวนคืนเพ่ือนํา

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สคก./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือคุมครองสิทธิในทรัพยสินของประชาชนท่ีอาจถูกเวนคืน
อสังหาริมทรัพย และเพ่ือประโยชนของรัฐในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ของประเทศตลอดจนเพ่ือประโยชนสาธารณะอ่ืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อสังหาริมทรัพยท่ีเวนคืนไปชดเชยใหเกิดความเปนธรรมแกเจาของอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืน และถามิไดใชประโยชน
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดหรืออสังหาริมทรัพยเหลือจากการใชประโยชน หากเจาของเดิมหรือทายาทประสงคจะไดคืน 
ใหคืนแกเจาของเดิมหรือทายาท ซึ่งพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ยังไมมีบทบัญญัติ
รองรับการเวนคืนเพ่ือนําไปชดเชยใหแกเจาของอสังหาริมทรัพยท่ีถูกเวนคืน จึงจําเปนตองปรับปรุงพระราชบัญญัติ 
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ท้ังฉบับ ซ่ึงรางพระราชบัญญัติท่ีไดจัดทําน้ีมีสาระสําคัญ 
โดยกําหนดใหการไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยของรัฐโดยวิธีการเวนคืนและโดยวิธีการซ้ือขาย หลักเกณฑ วิธีการ  
และเง่ือนไขในการเวนคืนเพ่ือชดเชยใหเกิดความเปนธรรมแกผูถูกเวนคืน และกําหนดเกี่ยวกับการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
รวมท้ังกําหนดแนวทางการใชประโยชนท่ีดินท่ีไดจากการเวนคืนเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เน่ืองจากการเขาใช
ประโยชนหรือไมเขาใชประโยชนท่ีดินท่ีถูกเวนคืนมีผลตอระยะเวลาในการเรียกคืนอสังหาริมทรัพยของเจาของเดิม
หรือทายาท 

3. สคก. ไดนํารางพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีไปดําเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาราจักรไทย 
และตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2560 แลว โดยไดขอความเห็นเปนหนังสือและจัดการประชุม
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังดําเนินการรับฟงความคิดเห็นรางกฎหมายผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผานทาง
เว็บไซตของ สคก. www.krisdika.go.th และ0 www.lawamendment.go.th รวม 2 ครั้ง ตั้งแตวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2560 
ถึงวันท่ี 10 ธันวาคม 2560 และวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 25 ตุลาคม 2561 โดยไดจัดทํารายงานสรุป 
ผลการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติ คําช้ีแจงตามหลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ 
(Checklist) และการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายดังกลาว ซึ่งไดเผยแพรผานทาง www.krisdika.go.th 
และ 0 www.lawamendment.go.th พรอม 0ท้ังไดเสนอแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบ
สาระสําคัญของกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวมาดวยแลว ซึ่งรางพระราชบัญญัติดังกลาว 
ไดกําหนดใหมีการออกกฎหมายลําดับรอง จํานวน 12 ฉบับ ซึ่งพิจารณาดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน  
นับแตวันท่ีรางพระราชบัญญัติน้ีมีผลใชบังคับ จึงไดเสนอรางพระราชบัญญัติตามขอ 1) มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนและการไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย พ.ศ. .... ท่ีตรวจพิจารณาแลว 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และใหสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 

3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
  

http://www.lawamendment.go.th/
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 51/2561 วันอังคารท่ี 18 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

181261 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติขาว พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  สว .สนช .  เสนอ ครม. พิจารณารางพระราชบัญญัติขาว พ.ศ. .... 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ดวยในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งท่ี 85/2561 วันศุกรท่ี 14 ธันวาคม 2561 ท่ีประชุม 

ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติขาว พ.ศ. .... ซึ่งนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ กับคณะ เปนผูเสนอ 
แลวมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะรัฐมนตรีขอรับรางพระราชบัญญัติไปพิจารณากอนท่ีสภาจะลงมติรับหลักการ ตามมาตรา 
133 และมาตรา 263 ของรัฐธรรมนูญ ประกอบขอบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2560 ขอ 113 
โดยใหรอการพิจารณาไวกอน 30 วัน 

มติ ครม. : 1. ใหสงคืนรางพระราชบัญญัติขาว พ.ศ. .... (นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ  
กับคณะ เปนผูเสนอ) ท่ีคณะรัฐมนตรีขอรับพิจารณากอนรับหลักการไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติภายในกําหนดเวลา 
พรอมใหแจงขอสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปดวยวา คณะรัฐมนตรีรับหลักการรางพระราชบัญญัติขาว พ.ศ. .... ท่ีเสนอ 
โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และใหสงความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงบประมาณ
ไปเพ่ือประกอบการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

3. ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2558 
[เรื่อง แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ และสภาปฏิรูปแหงชาติท่ีคณะรัฐมนตรี
ขอรับมาพิจารณากอนรับหลักการ] 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สว.สนช./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหมีการกํากับ ติดตาม ควบคุม และพัฒนาตลอดหวงโซการผลิต 
การตลาด และการสงออกขาว เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความ
สมดุล และสามารถแขงขันกับตางประเทศได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 51/2561 วันอังคารท่ี 18 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

181261 

 
เรื่อง : รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบูรณาการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและแกไขปญหาความยากจน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ :  สศช. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบูรณาการ
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและแกไขปญหาความยากจน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบาย
ลดความเหลื่อมล้ําและแกไขปญหาความยากจนและคณะกรรมการบริหารการลดความเหลื่อมล้ําและแกไขปญหาความ
ยากจน โดยมีหนาท่ีและอํานาจกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร วางแนวทาง หลักเกณฑ และวิธีการดําเนินงานการบูรณา
การเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและแกไขปญหาความยากจน เพ่ือเปนเครื่องมือและกลไกในการแกไขปญหาความยากจนและ
ลดปญหาความเหลื่อมล้ําอยางบูรณาการ มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) เสนอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

วาดวยการบูรณาการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและแกไขปญหาความยากจน พ.ศ. .... เพ่ือเปนเครื่องมือและกลไก 
ในการแกไขปญหาความยากจนและลดปญหาความเหลื่อมล้ําอยางบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และยั่งยืนตามแนวทาง 
การพัฒนาประเทศ รวมท้ังเปนกลไกในการกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธการพัฒนาความเสมอภาคและความเทาเทียม 
สูการลดความยากจน และความเหลื่อมล้ําบนพ้ืนฐานความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบูรณา

การเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและแกไขปญหาความยากจน พ.ศ. .... เน่ืองจากรางระเบียบฯ ดังกลาว สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของแผนพัฒนาการเกษตร ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
เพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม พ่ึงพาตนเองได และลดความเหลื่อมล้ําทางรายได นําไปสูการแกไขปญหา
ความยากจนของเกษตรกรอยางยั่งยืน 

 

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

เพ่ือสรางความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม พ่ึงพาตนเองได 
และลดความเหลื่อมล้ําทางรายได นําไปสูการแกไขปญหาความยากจน 
ของเกษตรกรอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบูรณาการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและแกไข
ปญหาความยากจน พ .ศ .  . . . .  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ  
และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเหน็
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบ 
การพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และสํานักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 


