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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 19/2562 วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

070562 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการชลประทานนาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียก

เก็บคาชลประทาน จํานวน 2 ฉบับ 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ 
1. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยแฮต เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา

ชลประทาน พ.ศ. .... 
2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้านํ้าแหง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา

ชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว มาเพ่ือดําเนินการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยแฮต เปนทางนํ้าชลประทาน 

ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... และ รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้านํ้าแหง เปนทางนํ้า
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. ....  รวม 2 ฉบับ มาเพ่ือดําเนินการ เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแล
ปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยแฮตและทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้านํ้าแหง
ในเขตโครงการชลประทานนาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยแฮต
และทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้านํ้าแหง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน จากผูใชนํ้าสําหรับ
กิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนในหรือนอกเขตชลประทานท่ีมิใชการเกษตรกรรม  เพ่ือนําเงินท่ีเรียกเก็บได
เขาบัญชีทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน ซึ่งจะนํามาใชจายเปนคาปรับปรุงบํารุงรักษาระบบการชลประทาน  
อันจะทําใหใชเงินงบประมาณในสวนน้ีนอยลง ซึ่งทางนํ้าท้ังสองดังกลาวไดกําหนดใหเปนทางนํ้าชลประทานแลว  
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 4/2551) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2551 

2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2552 อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้า

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้า
จากทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยแฮตและทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้า
นํ้าแหงในเขตโครงการชลประทานนาน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ชลประทานอางเก็บนํ้าหวยแฮต เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... และรางกฎกระทรวง
กําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้านํ้าแหง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... จํานวน  
2 ฉบับ ตามท่ี กษ. เสนอ และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

3. สคก. ไดตรวจพิจารณารางกฎกระทรวงท้ัง 2 ฉบับดังกลาวเสร็จแลว มีการแกไขเล็กนอยตามแบบการรางกฎหมาย 
4. โดยท่ีรางกฎกระทรวงในเรื่องน้ีรวม 2 ฉบับ เปนเรื่องท่ีตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีจึงไดสงเรื่องคืนให กษ. เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
5. กษ. ไดพิจารณารางกฎกระทรวงท้ัง 2 ฉบับท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลวตามขอ 3. เห็นควรดําเนินการตอไปได 

จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงท้ัง 2 ฉบับดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 
6. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยแฮต เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา

ชลประทาน พ.ศ. .... เปนการกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยแฮต จากศูนยกลางเข่ือนดินอางเก็บนํ้าหวยแฮต 
ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ถึง ข้ึนไปดานเหนือนํ้าตามลํานํ้าแฮต ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 
เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

7. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้านํ้าแหง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... เปนการกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้านํ้าแหง จากศูนยกลางเข่ือนดินอางเก็บนํ้านํ้าแหง 
ตําบลนานอย อําเภอนานอย จังหวัดนาน ถึง ข้ึนไปดานเหนือนํ้าตามลํานํ้าแหง ตําบลบัวใหญ อําเภอนานอย จังหวัดนาน 
เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

มติ ครม.  : เห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน ในเขตโครงการชลประทานนาน เปนทางนํ้าชลประทาน 
ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน รวม 2 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกครั้งหน่ึง แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 19/2562 วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

070562 

 
เรื่อง : การขยายผลโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสูเมืองตนแบบท่ี 4 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

“เมืองตนแบบ อุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต” 

 

สารัตถะ :  ศอ.บต. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการขยายผล โครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ไปสูเมืองตนแบบท่ี 4 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองตนแบบอุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต” 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การขยายผลโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ไปสูเมืองตนแบบท่ี 4 อําเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา “เมืองตนแบบอุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต ” มีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับการพัฒนา 4 อําเภอของ
จังหวัดสงขลา ใหมีความเขมแข็ง เปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจเฉพาะ และเปนกลไกสําคัญขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจท้ังระบบ
ครบวงจรของอนุภูมิภาคใตตอนลาง ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปยังพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตและภูมิภาคอ่ืนๆ ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ มุงเนนการลงทุนของภาคเอกชนบนฐานความเช่ือมั่นและการมีสวนรวมของภาคประชาชน  
โดยรัฐอํานวยการประสาน เช่ือมโยงและเช่ือมตอใหเกิดผลเปนรูปธรรมนําไปสูการขยายผลในพ้ืนท่ีใกลเคียง ยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนจากการสรางงาน สรางรายไดท่ีมั่นคงมากข้ึน ทําใหจังหวัดชายแดนภาคใตมีพ้ืนท่ีปลอดภัยมากข้ึน 
ซึ่งจะเปนสวนสําคัญของการสนับสนุนการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต สามารถรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมในระยะตอไปได เชนเดียวกับภูมิภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย โดยดําเนินการในพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา ซึ่งภาคเอกชนมีความพรอมท่ีจะพัฒนาเปนพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พรอมเขารวมลงทุน มีแนวทางการพัฒนา 
คือ ประกาศพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ใหเปนพ้ืนท่ีพัฒนาพิเศษเฉพาะ โดยทุกสวนราชการท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชนรวมดําเนินการ 

(1) ภาครัฐจะดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการสนับสนุนการทํางานตั้งแตป 2562-2565 ในประเด็นตางๆ 
9 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข  
และท่ีอยูอาศัย ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การวิจัยพัฒนาและการจัดการความรู ดานการพัฒนากระบวนการ  
มีสวนรวมของทุกภาคสวน ดานการสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจท่ีดีดานการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม ดานการขับเคลื่อน

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศอ.บต./กษ. (ศอ.บต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหเกษตรกรมีอาชีพ และสามารถผลิตสินคาเกษตร  
ท่ีมีปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรองรับโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร  
โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
ท่ีจะเกิดข้ึนจากการขยายผลโครงการเมืองตนแบบฯ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความรวมมือกับการพัฒนากับนานาประเทศดานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม และดานเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การบริหารและการบริการภาครัฐ 

(2) ภาคเอกชน จะดําเนินการรวมกับภาครัฐ ประกอบดวย การกอสรางทาเรือสงขลาแหงท่ี 2 ในพ้ืนท่ีอําเภอจะนะ 
การกอสรางโรงงานไฟฟาพลังงานทางเลือกท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการกอสรางนิคมอุตสาหกรรมจะนะ  
ซึ่งประกอบดวย อุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมเกษตร  (การผลิตอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมผลิตสินคาจากยางพารา 
ผลไม ปาลมนํ้ามัน พืชผลทางการเกษตรแบบครบวงจร) อุตสาหกรรมดานการเกษตรอ่ืนๆ โรงงานอุตสาหกรรมผลผลิต
จากขาว อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ 
อุตสาหกรรมการแพทยครบวงจร กิจการคมนาคมขนสงเชิงพาณิชยแบบครบวงจร อุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 
และอุตสาหกรรมการคมนาคมขนสงทางราง นอกจากน้ี จะดําเนินการบริหารจัดการดานนํ้าและสิ่งแวดลอมเพ่ือปองกัน
ปญหานํ้าเสียและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมท้ังจัดตั้งกองทุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ไดใหความเห็นชอบเปนหลักการการขยายผล
โครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสูเมืองตนแบบท่ี 4 อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองตนแบบ
อุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต” ในคราวการประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562  
และนายกรัฐมนตรีไดกรุณาเห็นชอบในหลักการตามขอเสนอของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตแลว  
เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2562 เพ่ือนําเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในข้ันตอนตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณา แลวเห็นวา  การขยายผลโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง  

มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ไปสูเมืองตนแบบท่ี 4 อําเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา จะสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สรางงาน  
สรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา  
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดใกลเคียง ดังน้ันจึงเห็นชอบในหลักการตามขอเสนอของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีแผนงาน/โครงการท่ีจะพัฒนาและสงเสริมอาชีพการเกษตรในพ้ืนท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือใหเกษตรกรมีอาชีพ และสามารถผลิตสินคาเกษตรท่ีมีปริมาณและคุณภาพ เพ่ือรองรับโรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และโรงงานอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ท่ีจะเกิดข้ึนจากการขยาย
ผลโครงการเมืองตนแบบฯ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการการขยายผลโครงการเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสูเมืองตนแบบท่ี 4 
อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองตนแบบอุตสาหกรรมกาวหนาแหงอนาคต ” และเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารเขตพ้ืนท่ีพัฒนาเฉพาะกิจเมืองตนแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองอุตสาหกรรม
กาวหนาแหงอนาคต” 
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2. ใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการใหถูกตอง ครบถวน 
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด รวมท้ังใหรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย สํานักงบประมาณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ประธานกรรมการขับเคลื่อน
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 19/2562 วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

070562 

 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงิน สํารองจาย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน สําหรับเปนคาใชจายในโครงการพัฒนาและสงเสริมการสรางฝายชะลอนํ้าเพ่ือปองกัน
และบรรเทาปญหาภัยแลง 

 

สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน วงเงินงบประมาณ 3,000 ลานบาท เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาและสงเสริมการสรางฝาย
ชะลอนํ้าเพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาภัยแลง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเขาสูฤดูรอน พ.ศ. 2562 ไปเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2562 ท่ีผานมา 

ซึ่งถือวาสิ้นสุดฤดูหนาวและเขาสูฤดูรอนกวาทุกป สงผลใหหลายพ้ืนท่ีในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ประสบปญหาขาดแคลนนํ้าอยางเห็นไดชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งนํ้าเพ่ือทําการเกษตร ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติ 
เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562 ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวบรวมแผนงาน/โครงการเก่ียวกับ
การกอสรางฝายกักเก็บนํ้าท่ีมีความพรอมในการดําเนินการไดทันที และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยดวน เพ่ือจะได
ดําเนินการปองกันและบรรเทาปญหาภัยแลงตอไป รวมท้ังเปนการสงเสริมการจางงานในทองถ่ินดวย 

2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562 ใหกระทรวงมหาดไทยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รวบรวมแผนงาน/โครงการเก่ียวกับ การกอสรางฝายกักเก็บนํ้าท่ีมีความพรอมในการดําเนินการไดทันที   
และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเรงดวน เพ่ือจะไดดําเนินการเพ่ือปองกัน และบรรเทาปญหาภัยแลงตอไป 
รวมท้ังเพ่ือเปนการสงเสริมการจางงานในทองถ่ินดวย 

3. กระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดําเนินการยกรางโครงการเพ่ือขับเคลื่อน
แผนการปองกันและบรรเทาปญหาภัยแลงตามมติและขอสั่งการของคณะรัฐมนตรีเพ่ือเปนแนวทางในการขับเคลื่อน  
การดําเนินการกอสรางฝายชะลอนํ้าในชวงฤดูฝน (ฝายแมว) ใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของ ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดดําเนินการยกรางโครงการ “พัฒนาและ

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

เพ่ือเพ่ิมแหลงกักเก็บนํ้าและเพ่ิมนํ้าตนทุน บรรเทาปญหาภัยแลง 
(ภายในชวงระยะเวลา 3 เดือน คือ เดือนเมษายน – มิถุนายน 2562)  
และรองรับปริมาณนํ้าในฤดูฝน พ.ศ. 2562  ประกอบกับเปนการสงเสริม
การจางงานในทองถ่ิน สรางการมีสวนรวมของประชาชน และสรางจิตสํานึก  
ในการรวมกันรักษาพ้ืนท่ีตนนํ้า และแหลงนํ้าของทองถ่ิน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สงเสริมการสรางฝายชะลอนํ้าเพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาภัยแลง” เรียบรอยแลว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
2. ใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงดําเนินการกําหนดรูปแบบของฝายชะลอนํ้า  

ตามโครงการพัฒนาและสงเสริมการสรางฝายชะลอนํ้าเพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาภัยแลงใหแลวเสร็จโดยเร็ว รวมท้ัง
ดําเนินการใหเปนตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพ่ือใหมีการจางแรงงานและสรางรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังน้ี  
ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด  
และใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

3. ใหกระทรวงมหาดไทยไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 19/2562 วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

070562 

 
เรื่อง : ขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรของบริษัท มานะศิลา 2537 จํากัด ท่ีจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
 

สารัตถะ :  อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางและหินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตามคําขอ
ประทานบัตรท่ี 3/2557 ของบริษัท มานะศิลา 2537 จํากัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2532 
และขอผอนผันการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533 และวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 ท้ังน้ี 
เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรแลว อก. โดยกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแรจะไดดําเนินการใหครบถวนถูกตองตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
กอนพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 บี 

เพ่ือทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพ่ืออุตสาหกรรมกอสรางและหินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน  
เพ่ืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตามคําขอประทานบัตรท่ี 3/2557 ของบริษัท มานะศิลา 2537 จํากัด ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2532 และขอผอนผันการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533 
และวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 ท่ีกําหนดใหโครงการท่ีจะขออนุมัติผอนผันการใชพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เพ่ือการทําเหมือง  
การตออายุประทานบัตรทําเหมืองแร และการตออายุการอนุญาตเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไมจะตองเปนโครงการ  
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีเดิมท่ีมีการทําเหมืองมากอน ท้ังน้ี เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ี  
ลุมนํ้าช้ันท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรแลว กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรจะไดดําเนินการ  
ใหครบถวนถูกตองตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของกอนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตอไป  
ซึ่งพ้ืนท่ีคําขอ รวมเน้ือท่ีท้ังหมด 176 – 3 - 61 ไร อยูในพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 บี เปนพ้ืนท่ีปาไมท่ีไดยื่นคําขออนุญาตเขา
ทําประโยชนในเขตพ้ืนท่ีปาไมแลว และท่ีดินมีสิทธิครอบครอง น.ส.3 และ น.ส. 3 ก ของบริษัทฯ เอง โดยเปนพ้ืนท่ี

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : อก./กษ. (สกม.สป.กษ./พด./ชป./ส.ป.ก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือรองรับการเติบโตของ โครงการกอสรางตางๆ ซึ่งมีความสําคัญ
ตอการพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประทานบัตรเดิมท่ี 26188/15237 และพ้ืนท่ีมีใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีเพ่ือการเก็บขังมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร
เดิมท่ี 1/2552 ของผูขอเองบางสวน และขยายพ้ืนท่ีคําขอประทานบัตรเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีท่ียังไมเคยไดรับการอนุญาต
ประทานบัตรหรือใบอนุญาตฯ มากอนทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศใต โดยพ้ืนท่ีไมเปนแหลงธรรมชาติ  
อันควรอนุรักษ ไมเปนพ้ืนท่ีตองหามสําหรับการทําเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของสวนราชการตางๆ  
การปดประกาศการขอประทานบัตรไมมีผูรองเรียนคัดคาน รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลหินตกไดแจงความเห็นชอบ
ในการขอประทานบัตร และคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
ดานเหมืองแร ไดใหความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการแลว เมื่อวันท่ี 17 มกราคม 2560 

มติ ครม. : อนุมัติผอนผันการใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 บี เพ่ือทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดปูนเพ่ืออุตสาหกรรม
กอสรางและหินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตามคําขอประทานบัตรท่ี 3/2557 ของบริษัท  
มานะศิลา 2537 จํากัด ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใหยกเวนการปฏิบัติตามหลักเกณฑตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
4 ตุลาคม 2559 [เรื่อง ขอผอนผันการใชพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เอ 1 บี 1 เอเอ็ม และ 1 บีเอ็ม เพ่ือทําเหมืองแรของบริษัท 
ทีพีไอ โพลีน จํากัด (มหาชน) ท่ีจังหวัดสระบุรี ] และใหกระทรวงอุตสาหกรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็น  
ของกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 19/2562 วันอังคารท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

070562 

 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2562 
 

สารัตถะ :  คณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ เสนอ ครม. รับทราบ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ  ไดมีการประชุม ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562  

และมีมติ ดังน้ี 
1. มอบหมายดําเนินงาน 

1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอมาตรการลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร โดยสนับสนุนคาปจจัย  
การผลิตสินเช่ือดอกเบ้ียต่ํา เพ่ือลดภาระตนทุนการผลิตของเกษตรกรผูปลูกปาลมนํ้ามัน 

2) กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงานรวมกัน
เรงรัดดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือดึงราคาผลปาลมนํ้ามันของเกษตรกร ใหมีราคาเพ่ิมข้ึนโดยเรงดวน 

2. แนวทางการดูดซับนํ้ามันปาลมดิบ (เพ่ิมเติม) 
เห็นชอบให พน. โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) รวมกับ พณ. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ

จัดซื้อนํ้ามันปาลมดิบ จํานวน 200,000 ตัน เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาท่ีโรงไฟฟาบางปะกง ตามแนวทางการดําเนินการ 
ดังน้ี 

1) กฟผ. จัดซื้อนํ้ามันปาลมดิบ 200,000 ตัน จากโรงสกัดนํ้ามันปาลมท่ีมีสตอกนํ้ามันปาลมดิบไมนอยกวา
รอยละ 50 ของปริมาณนํ้ามันปาลดิบท่ีเสนอขายแตละราย 

2) ให กฟผ. จัดซื้อ 100,000 ตัน ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 
3) ผูขายจัดสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ คลังนํ้ามันปาลมดิบ จังหวัดสุราษฎรธานี ภายใน 15 วันหลังแจงผลการคัดเลือก 

และ กฟผ. ชําระเงินภายใน 7 วันทําการหลังสงมอบและตรวจสอบรับเรียบรอยแลว 
4) กฟผ. จัดหาสถานท่ีรับมอบนํ้ามันปาลมดิบท่ีคลังฯ  จังหวัดสุราษฎรธานี และรับผิดชอบคาใชจายในการเก็บส 

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

เพ่ือแกไขปญหาปาลมนํ้ามันท้ังระบบอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รักษาคุณภาพ และคาขนสงจากคลังฯ จังหวัดสุราษฎรธานี ถึงโรงไฟฟาบางปะกง ไมเกิน 0.90 บาทตอกิโลกรัม (นํ้ามันปาลมดิบ) 
5) กฟผ. จัดซื้อนํ้ามันปาลมดิบ จัดหาบริการคลังฯ และจัดจางขนสง ดวยวิธีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบของ กฟผ. 
6) สําหรับสวนเพ่ิมของคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการจัดซื้อนํ้ามันปาลมดิบจํานวน 200 ,000 ตัน ซึ่งไดแก  

คานํ้ามันปาลมดิบ คาใชจายในการเก็บสตอกและรักษาคุณภาพ และคาขนสงนํ้ามันปาลมดิบจากคลังนํ้ามันปาลมดิบ
จังหวัดสุราษฎรธานีถึงโรงไฟฟาบางปะกง ในตนทุนการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาบางปะกง ประมาณ 1,200 ลานบาท  
ให กฟผ. ทําความ ตกลงกับกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ ใหเปนรายจายเพ่ือสังคม (Public Service Account : PSA) 
เพ่ือไมใหสงผลกระทบตอคาไฟฟา 

7) กรมการคาภายใน พณ. เปนผูจัดหารายช่ือโรงสกัดฯ ท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 1) ใหแก กฟผ. และ
ตรวจสอบสตอกนํ้ามันปาลมดิบ กอนเสนอขาย และหลังสงมอบ 

3. แนวทางการแกไขปญหาราคาปาลมนํ้ามันตกตํ่า 
3.1 เห็นชอบใหหนวยงานและคณะกรรมการท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาตามขอเสนอ

แนวทางของคณะกรรมการดานปาลมนํ้ามันและพืชพลังงาน ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ดังน้ี 
1) กระทรวงพาณิชย 

- พิจารณาโครงสรางราคาผลปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมภายใตคณะอนุกรรมการท่ี กนป. แตงตั้ง 
- สงเสริมการบริโภคนํ้ามันพืชปาลม 
- จัดทําระบบการายงานขอมูลการผลิต การใช และสตอกนํ้ามันปาลมเปนรายวัน 
- เผยแพรราคาซื้อขายผลปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมดิบของจังหวัดแหลงผลิตปาลมนํ้ามันท่ีสําคัญ

เปนรายวัน เพ่ือเปนขอมูลใหเกษตรกรผานชองทางท่ีเกษตรกรเขาถึงไดงาย 
2) กระทรวงพลังงาน 

- พิจารณาเกณฑคุณภาพนํ้ามันปาลมดิบท่ีใชในการผลิตไฟฟาท่ีคา FFA ไมเกิน 5% และใหซื้อนํ้ามันปาลมดิบ
จากทุกโรงงานเพ่ือกระจายใหท่ัวถึง 

- สงเสริมการใช บี 100 ในกลุมเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร เพ่ือใชในภาคเกษตรกรรม  
โดยพิจารณาสนับสนุนคาใชจายในการบริหารจัดการตามมาตรการน้ี รวมท้ังสงเสริมการใชนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ดวย 

3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
- มอบฝายเลขานุการคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช พิจารณาขอเสนอลดการนําเขาเมล็ดถ่ัว

เหลืองในการผลิตนํ้ามันถ่ัวเหลือง ใหคณะกรรมการฯ พิจารณา 
- พิจารณาขอเสนอการบังคับใชมาตรฐานสินคาเกษตร (มกษ. 5702 – 2552) : ทะลายปาลมนํ้ามัน 

และมาตรฐานสินคาเกษตร (มกษ. 9037 – 2555) : การปฏิบัติท่ีดีสําหรับลานเททะลายปาลมนํ้ามัน 
- ทบทวนรางพระราชบัญญัติปาลมนํ้ามันและผลิตภัณฑจากปาลมนํ้ามัน พ.ศ. .... ฉบับท่ีผาน

คณะรัฐมนตรีและฉบับของสภาเกษตรกรแหงชาติ พรอมผลักดันใหมีผลบังคับใชเพ่ือแกไขปาลมนํ้ามันท้ังระบบอยางยั่งยืน 
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4) กระทรวงมหาดไทย 
ใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งคณะตรวจสอบสตอกนํ้ามันปาลมเฉพาะกิจ เพ่ือสนับสนุน  

การตรวจสอบสตอกนํ้ามันปาลมดิบตามมาตรการรับซื้อนํ้ามันปาลมดิบของกระทรวงพลังงาน (กฟผ.) และขอใหผูวา
ราชการจังหวัดเปนประธาน พลังงานจังหวัด เกษตรจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และฝายความมั่นคง โดยพาณิชยจังหวัด
เปนฝายเลขานุการ 

3.2 เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสรางราคาผลปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม  
โดยมีอธิบดีกรมการคาภายในเปนประธาน และหนวยงาน/ภาคสวนท่ีเก่ียวของ รวมเปนอนุกรรมการตาม  
(ราง) องคประกอบ เสนอประธาน กนป. พิจารณาลงนาม 

มติ ครม. : 1. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 
ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติเสนอ 

2. ในสวนของคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในการจัดซื้อนํ้ามันปาลมดิบของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
ใหกระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ
เพ่ือบันทึกบัญชีเปนรายจายเพ่ือสังคม (Public Service Account : PSA) 

3. ใหคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการใหถูกตองเปนไปตาม
ข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีอยางเครงครัด รัดกุม โปรงใส ตรวจสอบได สอดคลองกับหลักการ
ขององคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) และพันธกรณีระหวางประเทศอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง
ใหคํานึงถึงประโยชนของประเทศและประชาชนเปนสําคัญดวย 

4. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
รับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการ  
ในสวนท่ีเก่ียวของดวย 
 


