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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2563 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150463 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบในหลักการการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ล ารู่ บางส่วน เพื่อด าเนินการก่อสร้าง

โครงการอ่างเก็บน้ าคลองล ารูใหญ่ จังหวัดพังงา 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ล ารู่ 
บางส่วน เนื้อท่ี 1,250 ไร่ เพื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองล ารูใหญ่ จังหวัดพังงา 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เห็นชอบในหลักการแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจที่ จะต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ ใน เขตอุทยานแห่ งชาติ  ตามที่  กษ . เสนอ ถ้ากรมป่ าไม้ 
และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบในหลักการอนุญาตที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจขออนุญาต
เข้าใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในเขตอุทยานแห่งชาติใดแล้ว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจน้ัน  
เป็นผู้น าเรื่องพร้อมทั้งความเห็นของกรมป่าไม้และคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
เป็นรายๆ ไป 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่  28 กันยายน 2547 เห็นชอบในหลักการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตามโครงการเร่งด่วนและระยะปานกลางในการแก้ปัญหาต่างๆ ของจังหวัดที่นายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการ และอนุมัติ
วงเงินงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามที่ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ซึ่งรวมถึงโครงการ
อ่างเก็บน้ าล ารูใหญ่ด้วย 

3. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 เห็นชอบมติที่ประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนกลุ่ม  
3 จังหวัดอันดามัน (ภู เก็ต พังงา และกระบี่ ) เมื่อวันที่  5 กันยายน 2548 ณ จังหวัดพังงา ตามที่ส านักงาน  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยในส่วนของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค
และภาคธุรกิจท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดอันดามัน ซึ่งมีความต้องการใช้น้ าถึงปีละ 55 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ประชุม
เห็นชอบให้กรมชลประทานเร่งด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเขาหลัก - ล ารู่ จังหวัดพังงา 

4. สรุปโครงการอ่างเก็บน้ าคลองล ารูใหญ่ จังหวัดพังงา 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อด าเนินการจัดหาแหล่งเก็บกักน้ าต้นทุนมีปริมาณน้ ารองรับ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และมีความจ าเป็นต้องใช้น้ าในปริมาณสูงขึ้นในอนาคต แก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภค การเกษตรกรรม เป็นแหล่งน้ าดิบ
ส าหรับผลิตน้ าประปา เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเพื่อภารกิจ
เสริมความมั่นคงด้านน้ าของฐานทัพเรือพังงา รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัย
ทางด้านท้ายน้ าที่จะเกิดขึ้นในฤดูน้ าหลากด้วย ซึ่งจะท าให้เกิดความคุ้มค่า
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติ  

- 
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4.1 ที่ตั้งโครงการ พื้นที่โครงการทั้งหมดจ านวน 1,250 – 0 - 0 ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ล ารู่ 
ในท้องที่บ้านล ารู ต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

4.2 วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค – บริโภค การเกษตรกรรม เป็นแหล่งน้ าดิบ
ส าหรับการผลิตน้ าประปา เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริเวณเขาหลักของอ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอตะกั่วป่า 
และอ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และเพื่อภารกิจเสริมความมั่นคงด้านน้ าของฐานทัพเรือพังงา รวมทั้งการบรรเทา
อุทกภัยทางด้านท้ายน้ าท่ีจะเกิดขึ้นในฤดูน้ าหลากด้วย 

4.3 ลักษณะโครงการ เป็นโครงการชลประทานขนาดกลาง หัวงานเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง 40 เมตร 
ยาว 350 เมตร มีความจุอ่างเก็บน้ าที่ระดับสูงสุด 14.40 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับน้ าสูงสุด + 81.500 เมตร (รทก.) 
แผนงานโครงการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2567) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 659 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดิน) 

4.4 ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ 
1) ส่งน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภค ในท้องที่อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอตะกั่วป่า และอ าเภอตะกั่วทุ่ง 

จังหวัดพังงา มีจ านวนประชากร 52,470 คน 
2) ส่งน้ าเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบริเวณเขาหลักในเขตท้องที่อ าเภอท้ายเหมืองและอ าเภอตะกั่วป่า 

จังหวัดพังงา ซึ่งมีจ านวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 4,533 คนต่อวัน 
3) ส่งน้ าให้กับพ้ืนท่ีชลประทาน 1,200 ไร่ ในท้องที่ต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
4) ส่งน้ าให้กับฐานทัพเรือพังงาและท่าเรือน้ าลึกบ้านทับละมุ ต าบลล าแก่น อ าเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
5) เป็นแหล่งท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

5. การจัดหาที่ดิน 
พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ าคลองล ารูใหญ่ (เขื่อนหัวงาน อ่างเก็บน้ า อาคารที่ท าการ บ้านพัก บ่อยืมดิน  

ถนนเข้าหัวงาน และพื้นที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) เนื้อท่ี 1,250 – 0 – 0 ไร่ 
6. การขอใช้พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ล ารู่ 

กรมชลประทานได้มีหนังสือขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ล ารู่  
เพื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองล ารูใหญ่ จังหวัดพังงา และมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ 
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบในหลักการการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ล ารู่  
เนื้อที่ 1,250 -0 - 0 ไร่ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 
เห็นชอบตามความเห็นกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในกรณี
การเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดังกล่าวแล้ว โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีหนังสือ ลงวันที่  
3 ตุลาคม 2560 ขอให้กรมชลประทานด าเนินการตามนับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2532 ต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก - ล ารู่ บางส่วน เพื่อด าเนินการก่อสร้าง
โครงการอ่างเก็บน้ าคลองล ารูใหญ่ จังหวัดพังงา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบ
ระยะเวลาของโครงการที่ก าหนดไว้ย่างเคร่งครัด 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากร
น้ าแห่งชาติไปด าเนินการต่อไปด้วย 

3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2563 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150463 
 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบต่อถ้อยแถลงของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ว่าด้วยการตอบสนองต่อการแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด 19) เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความมั่นคงด้านอาหารความปลอดภัย
ด้านอาหารและคุณค่าทางโภชนาการในอาเซียน 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ว่าด้วยการตอบสนอง  
ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด 19) เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความมั่นคง ความปลอดภัย 
ด้านอาหารและคุณค่าทางโภชนาการในอาเซียน และหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วน 
ที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองร่างถ้อยแถลงฯ 
ดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. รายงานว่า ปลัดกระทรวงทรัพยากรขั้นพ้ืนฐานและการท่องเที่ยวของบูรไนดารุสซาลาม ในฐานะประธาน

เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ (SOM - AMAF Chair) ได้เสนอร่างถ้อยแถลงของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตร 
และป่าไม้ว่าด้วยการตอบสนองต่อการแพรร่ะบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด 19) เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความมั่นคง
ด้านอาหาร ความปลอดภัยด้านอาหารและคุณค่าทางโภชนาการในอาเซียน เพื่อให้รัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตร  
และป่าไม้รับรองร่วมกัน 

2. ร่างถ้อยแถลงของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ว่าด้วยการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิค 19) เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความมั่นคงด้านอาหารความปลอดภัยด้านอาหารและคุณค่า  
ทางโภชนาการในอาเซียนมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

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

เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตร 
และป่าไม้ที่มีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1) ท าให้เกิดความมั่นใจว่ามีการส ารองข้าวฉุกเฉินที่เพียงพอ รวมทั้งมีข้อมูลการตลาดที่ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพผ่านการด าเนินงานของส านักเลขานุการระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน
และองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม 

2) สานต่อความพยายามในการด าเนินการตามแนวทางอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนอย่างมีความ
รับผิดชอบต่ออาหาร การเกษตร และป่าไม้ เพื่อการบรรเทาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 

3) เสริมสร้างความพยายามร่วมกันของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ในการสนับสนุน  อ านวย
ความสะดวก และด าเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียนและกรอบการด าเนินงานด้านการก ากับ
ดูแลด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียน 

4) ด าเนินงานเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางโภชนาการอย่างยั่งยืนร่วมกับภาคส่วนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
5) เสริมสร้างบทบาทของคณะกรรมการส ารองอาหารเพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียน 
6) ประเมินสถานการณ์และคาดการณ์สถานการณ์อาหารของภูมิภาคอาเซียนและของโลก รวมถึงการค้า 

ราคา คุณภาพ ปริมาณส ารองของอาหารพื้นฐาน (เช่น ข้าว ข้าวโพด และน้ าตาล) โดยมีคณะกรรมการส ารองอาหาร  
เพื่อความมั่นคงแห่งภูมิภาคอาเซียนเป็นผู้ด าเนินการหลัก รวมถึงส านักเลขานุการระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคง 
ทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน และองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม โดยการประสานงานกับคณะท างาน  
ที่เกี่ยวข้อง (อาหาร พืช ปศุสัตว์ ประมง และป่าไม้) ภายใต้เจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ 

3. ร่างถ้อยแถลงฯ ไม่มีถ้อยค าหรือบริบทใดที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ 
ดังนั้น ร่างถ้อยแถลงฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนถ้อยแถลงของรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ว่าด้วย
การตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด 19) เพื่อสร้างความมั่นใจเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร 
ความปลอดภัยด้านอาหารและคุณค่าทางโภชนาการในอาเซียน ในส่วนที่ไม่ใช่ สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ 
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2563 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150463 
 
เรื่อง : รายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ของการยางแห่งประเทศไทย 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 ของการยางแห่งประเทศไทย 
ในส่วนงบท าการ จ านวนทั้งสิ้น 13,994.0270 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
การยางแห่ งประเทศไทย ได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2563 เป็น เงินทั้ งสิ้ น 

14,358.0840 ล้านบาท ประกอบด้วย งบท าการ 13,994.0270 ล้านบาท และงบลงทุน 364.0570 ล้านบาท  
ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 9/๒๕62 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2563 ดังกล่าวแล้ว 

มติ ครม. : ทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการยาง
แห่งประเทศไทย มาตรา 55 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติ  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2563 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150463 
 
เรื่อง : การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารสูงสุด (นายพีรพันธ์ คอทอง) (กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายพีรพันธ์ คอทอง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง 
ส านักงานปลัดกระทรวง ให้ด ารงต าแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตั้งแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่าง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจ

ราชการกระทรวงระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง ว่าง จ านวน 1 ต าแหน่ง เนื่องจากผู้ครองต าแหน่งเดิมขอลาออกจาก
ราชการเพื่อไปด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งนายพีรพันธ์ คอทอง ต าแหน่งผู้ ช่วย
ปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับต้น) ส านักงานปลัดกระทรวง ผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง ท่ีว่าง 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ขอให้
ส านักงานองคมนตรีน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องและสามารถน ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและภารกิจส าคัญที่รัฐบาลมอบหมาย 
ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถแก่ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรและก่อให้ เกิดการพัฒนาระดับพื้นที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2563 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150463 
 

เรื่อง : แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวม 6 คน เนื่องจากประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิม ได้ด ารงต าแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2560 ดังนี้ 

คณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งครบวาระสี่ป ี
ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่เสนอแต่งต้ังในครั้งน้ี 
ต าแหน่ง 

1. นายอภิสิทธ์ิ วีระสกุลวงศ ์ 1. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ 

(ด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์) 

2. นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ 
(ด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์) 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. นายโชคดี ปรโลกานนท ์
(ด้านการเกษตร) 

3. นางอุษา กลิ่นหอม 
(ด้านการเกษตร) 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. นายอมร ชุติมาวงศ์ 
(ด้านการบริหารจัดการ) 

4. นายธีระ พุ่มเสนาะ 
(ด้านการบริหารจัดการ) 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. นายปรีชา อุยตระกูล 
(ด้านการศึกษาวิจัยการจัดกระบวนการ
เรียนรู้และการประสานงานเครือข่าย) 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ 
(ด้านการวิจัยและกระบวนการเรียนรู้) 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 6. นายเสถียร ใจค า 
(ด้านการพัฒนาชุมชนและเครือข่าย
เศรษฐกิจพอเพียง) 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (พกฉ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ ให้ คณ ะกรรมการดั งกล่ าวมี องค์ประกอบครบถ้วน  
และสามารถจัดการประชุมเพื่อด าเนินงานต่อไปได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เห็นชอบแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวม 5 คน 
ดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ี 27 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า 
2.1 ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ที่คณะรัฐมนตรไีดม้ีมติแต่งตั้ง (ตามข้อ 1) ได้ด ารงต าแหน่งครบวาระสีป่ี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 
2.2 กษ. ได้มีค าสั่งที่ 695/2560 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธาน

กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อด าเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นไปตามตามระเบียบกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2552 โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอรายช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว รวม 6 คน ได้แก่ นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เป็นประธานกรรมการ 
นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ นางอุษา กลิ่มหอม นายธีระ พุ่มเสนาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ และนายเสถียร ใจค า 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบรายช่ือดังกล่าวและให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีผลใช้
บังคับ [พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม  2562] ต่อมา นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ได้มีหนังสือ
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ขอถอนตัวจากการเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ดังกล่าว เนื่องจากได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ านวยการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว 

2.3 คณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีค าสั่ง  
ที่ 3/2561 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อด าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
แทนนายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ที่ถอนตัวไป ตามระเบียบคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่  
10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561  
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ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอราชช่ือบุคคลซึ่งเหน็สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการส านักงาน
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

2.4 คณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการประชุม
ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบให้เสนอรายช่ือ นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์) และเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งต่อไป 

3. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม  
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องนี้จัดเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการลดความ
เหลื่อมล้ าและด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2563 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150463 
 

เรื่อง : แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรชุดใหม่ รวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิม ได้ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2563 ดังนี้ 

คณะกรรมการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
ประธานกรรมการและกรรมการ 
ที่ด ารงต าแหน่งครบวาระสามป ี

ประธานกรรมการและกรรมการ 
ที่เสนอแต่งต้ังในครั้งน้ี 

ต าแหน่ง 

1. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ 
 แทน นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
 (มติ ครม. 26 พ.ย. 61) 

1. นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการ 

2. นายทวีศักดิ์ ภู่หล า 
 (ด้านการเกษตร) 

2. นายเลอศักด์ิ ริ้วตระกูลไพบูลย์ 
 (ด้านการเกษตร) 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ 
 (ด้านวิทยาศาสตร์) 

3. นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ* 
 (ด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี/นวัตกรรม) 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย 
 (ด้านอุตสาหกรรม) 

4. นายสุพัฒน์ เอ้ียวฉาย 
 (ด้านการพาณิยช์/อุตสาหกรรม) 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ 
 (ด้านการบริหาร) 

5. นางจิราวรรณ แย้มประยูร 
 (ด้านการบริหาร/การเงิน) 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. นายสมหมาย เตชะศิรินุกูล 
 (ด้านการพาณิชย์) 

6. นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส 
 (ด้านกฎหมาย) 

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

หมายเหตุ * กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สวก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ ให้ คณ ะกรรมการดั งกล่ าวมี องค์ประกอบครบถ้วน  
และสามารถจัดการประชุมเพื่อด าเนินงานต่อไปได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

บริหารส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร จ านวน 5 คน และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 
และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบแต่งตั้งนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และ นายอนันต์สุวรรณรัตน์ เป็นประธาน
กรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวตามล าดับ โดยให้มีผลตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไปตามที่ กษ. เสนอ 

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า 
2.1 ประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ท่ีคณะรัฐมนตรีได้

มีมติแต่งตั้ง (ตามข้อ 1) ได้ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2563 
2.2 คณะกรรมการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้มีค าสั่ง ท่ี 4/2562 ลงวันท่ี 20 กันยายน 2562 

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร เพื่อด าเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ททรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาประธานกรรมการ  
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้รวบรวมรายช่ือของบุคคลจ านวน 
ไม่เกินสองเท่าของจ านวนประธานกรรมการและกรรมการที่ต้องได้รับการสรรหาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตรพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

2.3 คณะกรรมการส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ในการชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 
(วาระลับ) ได้มีมติเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน 
รวม 6 คน ดังกล่าว และเสนอให้รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาน าเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งต่อไป 

2.4 การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตรในเรื่องนี้จัดเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2563 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150463 
 

เรื่อง : โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2562 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
 

สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2562  
ของการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 5 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 2,121.144 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
การประปาส่วนภูมิภาค ได้จัดท าโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2562 ของการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 5 โครงการ 

วงเงินงบประมาณ 2,121.144 ล้านบาท เพื่อด าเนินการปรับปรุงระบบประปาทั้งระบบ โดยมีการก่อสร้างระบบน้ าดิบ 
ระบบผลิตน้ าประปา ระบายจ่ายน้ า และด าเนินการบริหารจัดการลดน้ าสูญเสียในระบบผลิตจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2562  

ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เนื่องจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้ า 
และระบบจ่ายน้ าประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาให้สามารถบริการน้ าประปาแก่ประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ขอให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) ค านึงถึง  
การจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนส ารอง เพื่อรองรับการใช้น้ ากรณีเกิดภาวะภัยแล้ง รวมถึงรองรับการใช้น้ าในอนาคต 
มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2562 ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยให้การประปาส่วนภูมิภาค
พิจารณาใช้จ่ายเงินลงทุนจากเงินรายได้เป็นล าดับแรก และหากมีความจ าเป็นต้องใช้ เงินกู้ ให้กระทรวงมหาดไทย  
(การประปาส่วนภูมิภาค) ด าเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย (การประปา  
ส่วนภูมิภาค) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

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

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้ า และระบบ
จ่ายน้ าประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาให้สามารถบริการน้ าประปา 
แก่ประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอนาคต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2563 วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150463 
 
เรื่อง : โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2563 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบให้การประปาส่วนภูมิภาคด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2563  
ของการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 9 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 9,629.991 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
การประปาส่วนภูมิภาค ได้จัดท าโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2563 ของการประปาส่วนภูมิภาค จ านวน 9 โครงการ 

วงเงินงบประมาณ 9,629.991 ล้านบาท เพื่อด าเนินการปรับปรุงระบบประปาทั้งระบบ โดยมีการก่อสร้างระบบน้ าดิบ 
ระบบผลิตน้ าประปา ระบายจ่ายน้ า และด าเนินการบริหารจัดการลดน้ าสูญเสียในระบบผลิตจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2563  

ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เนื่องจากเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้ า 
และระบบจ่ายน้ าประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาให้สามารถบริการน้ าประปาแก่ประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ขอให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) ค านึงถึง  
การจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนส ารอง เพื่อรองรับการใช้น้ ากรณีเกิดภาวะภัยแล้ง รวมถึงรองรับการใช้น้ าในอนาคต 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2563 ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ โดยให้การประปาส่วนภูมิภาค
พิจารณาใช้จ่ายเงินลงทุนจากเงินรายได้เป็นล าดับแรก และหากมีความจ าเป็นต้องใช้เงินกู้ ให้กระทรวงมหาดไทย  
(การประปาส่วนภูมิภาค) ด าเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย (การประปา  
ส่วนภูมิภาค) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการทรัพยากรน้ า

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

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบผลิต ระบบส่งน้ า และระบบ
จ่ายน้ าประปาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาให้สามารถบริการน้ าประปา 
แก่ประชาชนได้เพิ่มขึ้นในอนาคต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
2. ให้กระทรวงมหาดไทยก ากับดูแลให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งรัดการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน

เพื่อใช้ด าเนินโครงการโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ยังไม่มีความพร้อมด้านท่ีดินอยู่ระหว่างการจัดหาที่ดินหรือการขอใช้ที่ดิน 
ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
 


