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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280463 
 
เรื่อง : ขอยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายงานระดับภูมิภาคเพื่อการพัฒนา

สหกรณ์การเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (NEDAC) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535 เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์
ออกจากการเป็นสมาชิกของ NEDAC รวมทั้งยุติการจ่ายเงินค่าบ ารุงสมาชิกให้กับ NEDAC ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เป็นต้นไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1 กษ. รายงานว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับแจ้งจาก NEDAC ว่า FAO ยุติการสนับสนุน NEDAC ในการเป็น

หน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของ FAO ที่เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ ซึ่งการยุติการสนับสนุนดังกล่าว  
ส่งผลให้ NEDAC เป็นองค์กรอิสระ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเกษตรหมดความจ าเป็นที่จะต้องเข้า
ร่วมเป็นสมาชิก NEDAC ตามการร้องขอของ FAO ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาการเกษตรร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆ 
รวมทั้งการยุติการสนับสนุนของ FAO เป็นผลให้สถานภาพของ NEDAC ในปัจจุบันไม่มีบทบาทและไม่สามารถสนับสนุน
ให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณก์ารเกษตรของไทย ตามมติคณะรฐัมนตร ีเมื่อวันท่ี 10 มีนาคม 2535 

2. กระทรวงการต่างประเทศแจ้งผลการพิจารณาสถานะทางกฎหมายว่า NEDAC มิได้ก่อตั้งโดยสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ และมิได้มีสมาชิกเป็นรัฐ จึงไม่มีคุณสมบัติเป็นองค์การระหว่างประเทศ และ NEDAC ไม่เข้าข่าย  
“กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ” ตามพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันส าหรับองค์การระหว่างประเทศ  
และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561 จึงไม่สามารถได้รับเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน  
ตามพระราชบัญญัติฯ ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

3. การที่ NEDAC ไม่มีคุณสมบัติเป็นองค์การระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่าย “กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ” กอปร
กับ FAO ยุติให้การสนับสนุน NEDAC ส่งผลให้การด าเนินงานหรือโครงการใดๆ ของ NEDAC ในปัจจุบันไม่อยู่ในสถานะ 
ที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ซึ่งจะอ านวยประโยชน์ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนา 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ออกจากการเป็นสมาชิกของ NEDAC 
รวมทั้งยุติการจ่ายเงินค่าบ ารุงสมาชิกให้กับ NEDAC ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ด้านการสหกรณ์ร่วมกันกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่จะน ามาปรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น ตามวัตถุประสงค์ของการเป็นสมาชิก NEDAC  
ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรร่วมกันต่อไปได้ 

4. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535 ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
NEDAC โดยช าระค่าบ ารุงสมาชิก ปีละ 2,000 เหรียญสหรัฐฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา ซึ่งการจัดตั้ง 
NEDAC ที่มีส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหาร และเกษตรแห่งสหประชาชาติ  
(Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) เพื่อร่วมด าเนินการส่งเสริมความร่วมมือ 
ในการพัฒนาการเกษตรร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆ และ FAO ได้ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรของประเทศไทยให้การสนับสนุนเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร
ดังกล่าว 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์)  
รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280463 
 
เรื่อง : รายงานผลการด าเนินการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019 : Beijing Expo 

2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการด าเนินการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 
2019 : Beijing Expo 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีหนังสือเชิญประเทศไทยเข้าร่วมงาน The International Horticultural 

Exhibition 2019 หรือ Beijing Expo 2019 ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน – ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2560 อนุมัติการเข้าร่วมงาน The International Horticultural 
Exhibition 2019 หรือ Beijing EXPO 2019 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยให้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการและสนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมกับภาครัฐ ตลอดจน
จัดการศึกษาเชิงลึกพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้เข้าชมงาน รวมถึงจัดให้มีกิจกรรมเช่ือมโยงผู้ประกอบการและ
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบอย่างท่ัวถึงในวงกว้าง 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดท าโครงการร่วมงาน The International 
Horticultural Exhibition 2019 (Beijing EXPO 2019) การด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีในนามประเทศไทย  
โดยได้ด าเนินการ 

3.๑ สร้าง Thailand Pavilion ในพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร (1 ไร่) เพื่อจัดแสดงสินค้าและบริการข้อมูล
ประเทศไทยและจัดสวนไทยตามแนวคิด “ซุปเปอร์มาร์เก็ตรอบบ้าน” 

3.๒ จัดแถลงข่าวการเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ และได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ 
และ social media ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน 

3.๓ จัดนิทรรศการแสดงสินค้าพืชสวนไทยหมุนเวียนตลอดระยะเวลาการจัดงาน น าเสนอสินค้าเกษตรไทย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อทราบผลการด าเนินการเข้าร่วมงาน The International 
Horticultural Exhibition 2019 : Beijing Expo 2019 ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร และนวัตกรรมทางด้านการเกษตร 
3.๔ จัดนิทรรศการและให้ข้อมูลการท่องเที่ยวไทยและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม 
3.๕ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตร ศึกษาแนวโน้มความต้องการสินค้าของผู้บริโภคในจีน 

รวมถึงจัดเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ประกอบการชาวจีน และประเทศอื่นๆ 
3.๖ จัดกิจกรรมสัปดาห์ประเทศไทย จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก ระหว่างวันท่ี 26 - 30 กรกฎาคม 2562 
3.๗ จ านวนผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 9.34 ล้านคน มีผู้เข้าชมบ้านไทย (Thailand Pavilion) จ านวน 713,702 

คน เฉลี่ย 4,405 คนต่อวัน และมีผู้เข้ารับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวไทย จ านวน 332,658 คน เฉลี่ย ๒,053 คนต่อวัน 
3.๘ การจัดงานครั้งนี้ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศท่ีร่วมจัดงาน 

หน่วยงาน องค์กร สวนนิทรรศการของประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็น ๑ ใน ๔ ของสถานท่ีต้อนรับบุคคลที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง (VVIP) ที่เข้ามาเยี่ยมงาน Beijing Expo 2019 

3.๙ ลกัษณะการท างานเป็นการท างานโดยทีมประเทศไทยที่มีทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร องค์กรเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชน น าไปสู่การได้รับรางวัล Golden Award จากการประกวด Outdoor Garden พร้อมทั้งใบประกาศ
เกียรติคุณ Merit Participation Award 

3.๑๐ การพัฒนาบุคลากรโดยสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ไปปฏิบัติงานร่วมกันในต่างประเทศ อันจะน าไปสู่  
การพัฒนาการจัดงานในรูปแบบเดียวกันนี้ให้กับประเทศไทยในอนาคต 

3.๑๑ การศึกษาเชิงลึกพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มผู้เข้าชมงาน ในเรื่องความนิยมพืชสวนไทยผลการศึกษา
เบื้องต้นพบว่า 

(๑) ผลไม้ที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยมบริโภคมากที่สุด เรียงตามล าดับ ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง มังคุด  
แก้วมังกร และกล้วยหอม 

(๒) ผักและสมุนไพรที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยมบริโภคมากที่สุด เรียงตามล าดับ ได้แก่ หอมหัวใหญ่ 
หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว ข้าวโพดหวาน และพริก 

(๓) กล้วยไม้ที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยมมากที่สุด เรียงตามล าดับ ได้แก่ กล้วยไม้สกุลหวายสีม่วงและชมพู 
กล้วยไม้สกุลม็อคคาราสีแดงและชมพู และกล้วยไม้สกุลแวนดาสีม่วงและสีขาว 

(๔) ต้นไม้ประดับที่ผู้บริโภคชาวจีนนิยมมากที่สุด เรียงตามล าดับ ได้แก่ ต้นหน้าวัวติดดอก ต้นหมากผู้
หมากเมีย ต้นปทุมมา และต้นวาสนา 

มติ ครม. : รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280463 
 
เรื่อง : ขอผ่อนผันการใช้พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 เอ เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ าเภอร้องกวาง – น่าน 

ตอน บ้านห้วยแก๊ต – บ้านห้วยน้ าอุ่น จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529 [เรื่อง มติคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เรื่อง การก าหนดช้ันคุณภาพลุ่มน้ ายมและน่าน และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ที่ดิน  
ในเขตลุ่มน้ า] และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 ธันวาคม 2532 (เรื่อง ขอผ่อนผันใช้พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 เอ เพื่อก่อสร้าง
ทางเพื่อความมั่นคง) เพื่อให้ คค. โดยกรมทางหลวง ใช้พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 เอ ด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 
101 สาย อ าเภอร้องกวาง – น่าน ตอน บ้านห้วยแก๊ต – บ้านห้วยน้ าอุ่น จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน (โครงการฯ)  
ตามที่เสนอ ซึ่ง กก.วล. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงาน EIA) เพื่อใช้
ประกอบการด าเนินโครงการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้มีความเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ด้วยแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงคมนาคมได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 เพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวง

หมายเลข 101 สาย อ าเภอร้องกวาง – น่าน ตอน บ้านห้วยแก๊ต – บ้านห้วยน้ าอุ่น จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน ระยะทาง 
16.150 กิโลเมตร และได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2565 
จึงจ าเป็นต้องขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 เอ โดยเร่งด่วน เพื่อให้สามารถลงนามในสัญญาจ้ าง 
และเริ่มก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน ท้ังนี้ กระทรวงคมนาคมได้จัดท ารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ภายใต้ช่ือโครงการทางหลวงหมายเลข 101 สาย ร้องกวาง – น่าน ตอนที่ 2 ซึ่งรายงานดังกล่าวได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางบกและอากาศและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว และเมื่อโครงการก่อสร้างเสร็จ  
จะสามารถรองรับการเดินทางของประชาชนให้มีความปลอดภัย  ลดอุบัติเหตุ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และท าให้การพัฒนา
เส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามแนว ทางหลวงอาเซียนหมายเลข 13 (AH 13) เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

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

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถรองรับการเดินทาง
ของประชาชนให้มีความสะดวกปลอดภั ย  ลดอุบั ติ เหตุ  ส่ งเสริม 
การท่องเที่ยว และท าให้การพัฒนาเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศตามแนวทางหลวงอาเซียนหมายเลข 13 (AH 13) เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับหลักการของการขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ดังกล่าว  

เนื่องจากกระทรวงคมนาคมมีความจ าเป็นเพื่อด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 101 สาย อ าเภอร้องกวาง – น่าน 
ตอน บ้านห้วยแก๊ต – บ้านห้วยน้ าอุ่น จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน ระยะทาง 16.150 กิโลเมตร และคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว ทั้งนี้ การด าเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าว อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียงรวมถึงระบบนิเวศที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยไม่อาจฟื้นฟูให้คืนกลับสู่สภาพเดิมได้  
แต่หากกระทรวงคมนาคมได้พิจารณาค าขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ประกอบกับกฎหมาย ประกาศ
กระทรวง มติคณะรัฐมนตรีและความเห็นของคณะกรรมการผู้ช านาญการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นว่ามีความ
จ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจมีความคุ้มค่าและความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่มีเหตุที่จะโต้แย้งการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผ่อนผันการใช้พื้นที่ดังกล่าวและขอให้
กระทรวงคมนาคม พิจารณาด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบอย่างเคร่งครัด 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) รับความเห็นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280463 
 
เรื่อง : ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีรพลศิลาและห้างหุ้นส่วน

จ ากัด ธนบดีศิลา ที่จังหวัดยะลา (รวม 2 ฉบับ) 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามค าขอประทานบัตรที่ 2/2558 ของห้างหุ่นส่วนจ ากัด พีรพลศิลา 
และค าขอประทานบัตรที่ 3/2558 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนบดีศิลา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 
และ 15 พฤษภาคม 2533 และขอผ่อนผันการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533  
และ 4 ตุลาคม 2559 อนึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่แล้ว 
และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่แล้ว อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
จะได้ด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตร
ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท า

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามค าขอประทานบัตรที่ 2/2558 ของห้างหุ้นส่วน
จ ากัด พีรพลศิลา และค าขอประทานบัตรที่ 3/2558 ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนบดีศิลา ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 และ 15 พฤษภาคม 2533 และขอผ่อนผันการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2533 และ 4 ตุลาคม 2559 ที่ก าหนดให้โครงการที่จะขออนุมัติผ่อนผันการใช้พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันที่ 1 
เพื่อการท าเหมืองแร่และเพื่อการต่ออายุประทานบัตรท าเหมืองแร่จะต้องเป็นโครงการที่ด าเนินการในพื้นที่เดิมที่มีการท า
เหมืองมาก่อน โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่แล้ว 
และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่แล้ว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่จะได้ด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา
อนุญาตประทานบัตรต่อไป 

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

เพื่อจะช่วยให้เกิดความมั่นคงของวัตถุดิบส าหรับอุตสาหกรรม
ก่อสร้างและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ค าขอประทานบัตรที่ 2/2558 มีเน้ือที่รวม 56 ไร่ 1 งาน 57 ตารางวา และค าขอประทานบัตรที่ 
3/2558 มีเน้ือที่รวม 29 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา โดยค าขอของผู้ขอประกอบการทั้ง 2 ราย เป็นพื้นที่ประทานบัตร
เดิมเต็มทั้งแปลง (ประทานบัตรเดิมมีก าหนดสิ้นอายุเมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 ท้ัง 2 ราย) และขยายพื้นท่ีเพิ่มเติม
ในพื้นที่ท่ีไม่เคยผ่านการท าเหมืองมาก่อนซ่ึงไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และ 4 ตุลาคม 2559 
ที่ก าหนดให้โครงการที่จะขออนุมัติผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 เพื่อการท าเหมืองแร่และเพื่อการต่ออายุประทาน
บัตรท าเหมืองแร่จะต้องเป็นโครงการที่ด าเนินการในพ้ืนที่เดิมที่มีการท าเหมืองมาก่อน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

ผู้ขอประกอบการ 
พ้ืนที่ประทานบัตรเดิม (มีการท าเหมืองมา
ก่อนและหมดอายุแล้ว) 

ขยายพ้ืนที่เพ่ิมเติม* (เป็นพื้นที่ที่ไม่
เคยผ่านการท าเหมืองมาก่อน) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดพีรพลศิลา เนื้อที่ 40 ไร่ 3 งาน 05 ตารางวา (ประทาน
บัตรเดิมที่ 12337/15272 มีก าหนดสิ้น
อายุเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562) 

15 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดธนบดีศิลา เนื้อที่ 27 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา (ประทาน
บัตรเดิมที่ 31530/15236 มีก าหนดสิ้น
อายุเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562) 

2 ไร่ 1 งาน 59 ตารางวา 

หมายเหตุ: *เป็นพื้นที่ต่อเนื่องพื้นที่ประทานบัตรที่ท าเหมืองมาก่อนซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์และเป็นเขต แหล่งหิน
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540 ท่ีเห็นชอบและอนุมัติให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี ดังกล่าว
เพื่อกิจการเหมืองหินอุตสาหกรรม 

3. พื้นที่ท่ียืนค าขอประทานบัตรทั้งหมดของผู้ขอประกอบการทั้ง 2 ราย เป็นท่ีป่า ซึ่งได้มีการยืนค าขออนุญาตเข้า
ท าประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ไว้แล้ว และค าขอประทานบัตรที่  2/2558 กับค าขอประทานบัตรที่ 3/2558  
ได้ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกัน โดย พ้ืนที่อยู่ในเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองตามพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ. 2560 ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 
พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่ งสามารถพิจารณาอนุญาตให้ท าเหมืองได้ตามมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ. 2560 พ้ืนท่ีดังกล่าวไม่อยู่ในแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ไม่เป็นพ้ืนท่ีต้องห้ามส าหรับการท าเหมืองตามระเบียบ
และกฎหมายต่างๆ และการปิดประกาศการขอประทานบัตรไม่มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน ซึ่งจากการประเมินพบว่า โครงการ 
มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมต่อท้องถิ่นและประเทศเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าความเสียหายจากผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น 
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีรพลศิลา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนบดีศิลา 

พบว่า ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการอยู่ในระดับ 
ที่ดีมาก โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 279.87  
ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 1.36 ปี และ ปรากฏว่า 
มูลค่าผลตอบแทนโครงการสุทธิภายหลังหักมูลค่าทีสู่ญเสียไป
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการ
เท่ากับ 275.16 ล้านบาท 

พบว่า ผลตอบแทนทางการเงินของโครงการอยู่ 
ในระดับที่ดีมาก โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุดทธิ (NPV) เท่ากับ 
5.77 ล้านบาท มีระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 9.99 ปี และ
ปรากฏว่า มูลค่าผลตอบแทนโครงการสุทธิภายหลังหัก
มูลค่ าที่ สูญ เสี ยไปของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการเท่ากับ 3.30 ล้านบาท 

ทั้งนี้การตรวจสอบพื้นที่ปรากฏว่า มีสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
รายการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่มีปัญหาการร้องเรียนคัดค้านเกี่ยวกับค าขอประทานบัตร และการเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือสร้างความขัดแย้งกับราษฎรในพื้นที่แต่อย่างใด ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม
แจ้งว่าหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ ให้ความเห็นชอบค าขอประทานบัตรของผู้ขอประกอบการทั้ ง 2  ราย แล้ว  
โดยคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ ในการประชุม 
ครั้งที่ 22/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส าหรับค าขอประทานบัตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว เห็นชอบในการใช้ประโยชน์
พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี ตามค าขอประทานบัตรดังกล่าว เนื่องจากเป็นค าขอในเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลลิดลได้ให้ความเห็นชอบในการขอประทาน
บัตร และส านักศิลปากรที่ 13 สงขลาได้ตรวจสอบพื้นที่ค าขอประทานบัตรแล้ว ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี 
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์บริเวณผิวดินแต่อย่างใด  และเห็นว่าหากผู้ขอประกอบการ
ด าเนินการใด ๆ และพบหลักฐานทางโบราณคดีหรือร่องรอยผิดวิสัยและเป็นประโยชน์ในทางโบราณคดี ขอให้ชะลอ  
การด าเนินงานดังกล่าวและแจ้งข้อมูลให้ส านักศิลปากรที่ 13 สงขลา ทราบเพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปด าเนินการ
ตรวจสอบต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการการขอผ่อนผันการเข้าท าประโยชน์ในพื้นที่ช้ันที่ 

1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนบดีศิลา เนื่องจากเป็นการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีเดิมที่เคยได้รับ
อนุญาตประทานบัตรบางส่วน และอีกบางส่วนเป็นการขอขยายพื้นที่เพิ่มเติมที่ไม่เคยผ่านการท าเหมืองแร่มาก่อน  
ซึ่งเป็นพื้นที่ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564 ท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้แล้ว 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกอบกับคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านเหมืองแร่ ได้ให้ความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวแล้ว 
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และมีข้อสังเกตว่า การท าเหมืองแร่ในพ้ืนท่ีดังกล่าวแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง รวมถึงระบบ
นิเวศที่อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยไม่อาจฟื้นฟูให้คืนกลับสู่สภาพเดิมได้ แต่หากกระทรวงอุตสาหกรรมได้พิจารณาค าขอผ่อนผัน
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดั งกล่าวประกอบกับกฎหมายประกาศกระทรวง มติคณะรัฐมนตรี และความเห็น  
ของคณะกรรมการผู้ช านาญการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่าการท าเหมืองแร่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความจ าเป็น
ทางด้านเศรษฐกิจ มีความคุ้มค่าและความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นแล้ว ย่อมไม่มีเหตุที่จะโต้แย้งการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผ่อนผันการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีดังกล่าวได้ 

มติ ครม. : 1. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีรพลศิลา  
ที่จังหวัดยะลา ดังนี ้

1) รับทราบตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ชี้แจงเพ่ิมเติม 
2) อนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการ ดังนี้ 

2.1) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ได้รับประทานบัตรด าเนินการเพื่อป้องกัน
ผลกระทบจากการด าเนินการต่อแหล่งโบราณคดีในบริเวณโดยรอบหรือพื้นที่ใกล้เคียงไม่ให้ได้รับความเสียหายและให้
ได้รับการอนุรักษ์อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือ 
ของประชาชนในการด าเนินกิจกรรมและพัฒนาพ้ืนท่ีในด้านต่างๆ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการและก ากับดูแล
การด าเนินการของผู้ได้รับประทานบัตรให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2.2) ให้กระทรวงวัฒนธรรมติดตามตรวจสอบความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับโบราณสถานในบริเวณโดยรอบหรือใกล้เคียงกับพื้นที่ค าขอประทานบัตรของผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนผัน  
การใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ในครั้งนี้ รวมทั้งพื้นท่ีอื่นๆ ทั่วประเทศให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการก าหนดเขตโบราณสถานและแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานและส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องในเขต
โบราณสถานให้เหมาะสม รวมทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรที่เกี่ยวข้องในครั้งต่อไปด้วย 

2.3) ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 0220.2/236 ลว 28 มกราคม 2563) กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่
แห่งชาติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของกระทรวงคมนาคมและศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. เรื่อง ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนบดีศิลา 
ที่จังหวัดยะลาดังนี้ 

1) รับทราบตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ชี้แจงเพ่ิมเติม 
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2) อนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการ ดังนี้ 
2.1) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาก าหนดเง่ือนไขให้ผู้ได้รับประทานบัตรด าเนินการเพื่อป้องกัน

ผลกระทบจากการด าเนินการต่อแหล่งโบราณคดีในบริเวณโดยรอบหรือพื้นที่ใกล้เคียงไม่ให้ได้รับความเสียหายและให้
ได้รับการอนุรักษ์อย่างเหมาะสม รวมทั้งให้สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เพื่อน าไปสู่ความร่วมมือของ
ประชาชนในการด าเนินกิจกรรมและพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการและก ากับดูแล 
การด าเนินการของผู้ได้รับประทานบัตรให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี. 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2.2) ให้กระทรวงวัฒนธรรมติดตามตรวจสอบความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับโบราณสถานในบริเวณโดยรอบหรือใกล้เคียงกับพื้นที่ค าขอประทานบัตรของผู้ประกอบการที่ได้รับการผ่อนผัน  
การใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 บี เพื่อท าเหมืองแร่ในครั้งนี้ รวมทั้งพื้นท่ีอื่นๆ ทัว่ประเทศให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการก าหนดเขตโบราณสถานและแนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานและส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องในเขต
โบราณสถานให้เหมาะสม รวมทั้งเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรที่เกี่ยวข้องในครั้งต่อไปด้วย 

2.3) ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด่วนที่สุด ที่ ทส 0220.2/236 ลว 28 มกราคม 2563) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และข้อสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และกระทรวงคมนาคมไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280463 
 
เรื่อง : การขอรับจัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม) 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง  
ปี 2562/63 เพิ่มเติม วงเงิน 458,974,030.31 บาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายและ

บริหารจัดการมันส าปะหลัง (นบมส.) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยเห็นชอบการอนุมัติในหลักการ โครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 2562/63 วงเงิน 9,671,582,800 บาท แบ่งเป็น ค่าชดเชยส่วนต่าง
ระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาอ้างอิง โดยใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. วงเงิน 9,442,342,800 บาท และค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการของ ธ.ก.ส. วงเงิน 229,240,000 บาท โดยเป็นการชดเชยต้นทุนเงินในอัตราเงินฝากประจ า  
๑๒ เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก ๑ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.40 ต่อปี เป็นเงิน 226,620,000 บาท และค่าบริหารจัดการ 
รายละ 5 บาท เป็นเงิน 2,620,000 บาท 

2. มติ นบมส. ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 13 เมษายน 2563 มีดังน้ี 
2.1 รับทราบผลการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง โดย ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชย

ส่วนต่างให้เกษตรกรรวม 5 ครั้ง จ านวน 391,452 ครัวเรือน เป็นเงิน 4,764,516,466.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 
50.46 ของวงเงินจ่ายขาดทั้งหมด คงเหลืองบประมาณจ่ายขาด 4,677,826,333.03 บาท 

2.2 รับทราบประมาณการวงเงินชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 
2562/63 ส าหรับงวดที่เหลือ (งวดที่ 6 - 12) โดยค านวณจากข้อมูลจ านวนเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยที่มี
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2563 ของกรมส่งเสริมการเกษตร และประมาณการราคาเกณฑ์
กลางอ้างอิงจากราคารับซื้อหัวมันส าปะหลังสด เช้ือแป้ง 25% ของผู้ค้าท้องถิ่นในจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตส าคัญมัน
ส าปะหลัง จ านวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ก าแพงเพชร ชัยภูมิ กาญจนบุรี อุบลราชธานี อุดรธานี กาฬสินธุ์ 
และชลบุรี เฉลี่ยรายเดือนของปี 2562 จะต้องใช้วงเงินประมาณ 5,126,053,000 บาท ซึ่งวงเงินชดเชยที่ได้รับอนุมัติ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านราคา ไม่ให้เกษตรกรได้รับ 
ความเดือดร้อนหากราคามันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ตกต่ า 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ไว้จ านวน 9,442,342,800 บาท  ไม่เพียงพอ โดยมีงบประมาณส่วนขาดจ านวน 448,226,666.97 บาท 
2.3 มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ นบมส. น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม 

จ านวน ๔๕๘,๙๗๔,๐๓๐.๓๑ บาท จ าแนกเป็น (1) วงเงินที่จ่ายให้เกษตรกร จ านวน ๔๔๘,๒๒๖,๖๖๖.๙๗ บาท  
(2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. จ านวน ๑๐,747,363.๓๔ บาท แยกเป็น ค่าชดเชยต้นทุนเงินในอัตราเงิน
ฝากประจ า ๑๒ เดือน ธ.ก.ส. บวก ๑ เท่ากับร้อยละ ๒.๓๐ ต่อปี เป็นเงิน ๑๐,๓๐๙,๒๑๓.๓๔ บาท และค่าบริหารจัดการ
ของ ธ.ก.ส. รายละ 5 บาท เป็นเงิน ๔๓๘,150 บาท ทั้งนี้ ในการด าเนินโครงการฯ ธ.ก.ส. จะส ารองจ่ายเงินให้เกษตรกร
ไปก่อน และท าความตกลงกับส านักงบประมาณเพื่อขอเบิกเงินชดเชยจากส่วนท่ีจ่ายเพิ่มเติมต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการ เรื่อง การขอรับจัดสรร

งบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ปี 2562/63 (เพิ่มเติม) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
เพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงด้านราคา ไม่ให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนหากราคามันส าปะหลังที่เกษตรกรขายได้ตกต่ า 
รวมทั้งเป็นไปตามมติ นบมส. เมื่อวันท่ี 13 เมษายน 2563 ท่ีรับทราบแล้ว ท้ังนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการ
ตามระเบียบขั้นตอน ด้วยความรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกข้ันตอน 

มติ ครม. : อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง  
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280463 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 
 
สารัตถะ : คกง. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. โครงการเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซ่ึงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงการคลัง ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา  
และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 เพื่อชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ จ านวนไม่เกิน  
16 ล้านคน วงเงินโครงการรวมไม่เกิน 240,000 ล้านบาท ซึ่งเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 รวมจ านวนไม่เกิน 70,000 ล้านบาทและเงินกู้ตามพระราชก าหนด จ านวน 170,000 ล้านบาท  
โดยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ 5,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 – 30 
มิถุนายน 2563 

กลุ่มเป้าหมายที่ใหค้วามช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย 
ประชาชนสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 16 ล้านคน  ประกอบด้วยผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ 4 กลุ่มย่อย ดังน้ี 
1) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้าง ลูกจา้งช่ัวคราว กิจการส่วนตัว ค้าขาย 
2) ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 39 และ 40 
3) สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ 
4) ผู้ได้รับผลกระทบที่มีรายช่ือปรากฏในฐานข้อมูลผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต่ประกอบอาชีพลูกจ้าง 

แรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลัก (หากผู้ได้รับผลกระทบไดร้ับสทิธิตามมาตรการชดเชยรายได้ฯ แล้วจะไม่
สามารถขอรับความช่วยเหลือจากมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรในสถานการณ์การแพร่

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คกง./กษ. (สป.กษ./สศก./กสก./ปศ./กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเกษตรกรเหล่านี้
ไม่ได้รับการช่วยเหลือในโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ได้อีก) และผู้ได้รับผลกระทบที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลนักเรียน/นักศึกษา แต่เป็น
นักเรียน/นักศึกษาไม่เต็มเวลา และประกอบอาชีพลูกจ้าง แรงงาน หรือประกอบอาชีพอิสระเป็นอาชีพหลัก 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการฯ สามารถช่วยเหลือเยียวยาให้กับแรงงาน ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงที่สถานประกอบการหยุดประกอบกิจการ
หรือมีรายได้ลดลงในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 โดยมีตัวช้ีวัดคือ
ผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิตามมาตรการชดเชยรายได้ฯ ได้รับเงินชดเชยรายได้ จ านวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

2. โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับภาคประชาชน 
เกษตรกร และผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือโดยตรงรายละ 5,000 บาท/เดือน 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย 
ประกอบด้วย (1) เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ 
และกรมประมง จ านวน 8.43 ล้านราย และ (2) เกษตรกรเป้าหมาย กลุ่มที่สอง ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่าง  
การตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน ไม่เกิน 1.57 ล้านราย รวมวงเงินของโครงการไม่เกิน 150,000 ล้านบาท 

กลุ่มเป้าหมายท่ีให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมายการจ่ายช่วยเหลือในรอบที่ 
1 รวม 8.43 ล้านราย ได้แก่ เพาะปลูกพืช ประมาณ 6.19 ล้านราย ปศุสัตว์ ประมาณ 1.60 ล้านราย ท าประมง 
ประมาณ 0.64 ล้านราย และกลุ่มเป้าหมายการจ่ายช่วยเหลือในรอบที่  2 ประมาณ 1.57 ล้านราย ที่อยู่ระหว่าง 
การตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบที่ขึ้นทะเบียนประมาณ 10 ล้านราย (ไม่ซ้ าซ้อนกับการได้รับความช่วยเหลือภายใต้

โครงการเราไม่ทิ้งกัน) ได้รับเงินจ่ายตรงรวม 15,000 บาท/ราย และมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพในช่วงภาวะวิกฤติ 
และมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มเติมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ และป้องกันการเกิดปัญหาทางสังคม 
ที่อาจจะตามมา 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นว่าโครงการดังกล่าวนี้จ าสามารถช่วยเหลือเยียวยา เกษตรกรที่ข้ึน

ทะเบียนประมาณ 10 ล้านราย ได้รับเงินจ่ายตรงรวม 15,000 บาท/ราย เพื่อมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพในช่วงภาวะ
วิกฤติ และมีความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มเติมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ รวมถึงป้องกันการเกิดปัญหา
ทางสังคมที่อาจจะตามมา โดยการช่วยเหลือน้ีจะไม่ซ้ าซ้อนกับผู้ที่การได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการเราไม่ทิ้งกัน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 
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โดยในส่วนของโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโนนา 2019 ของกระทรวงการคลัง เป็นการขยายจ านวนผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิในโครงการดังกล่าว จากเดิม  
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 [เรื่อง ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการชดเชยรายได้แก่
ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา  
(COVID - 19) ครั้งที่ 2] เห็นชอบไว้จ านวน 14 ล้านราย ในกรอบวงเงิน จ านวน 210,000 ล้านบาท เป็น จ านวน 16 
ล้านราย ในกรอบวงเงิน 240,000 ล้านบาท ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธาน
กรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ ทั้งนี้ แหล่งเงินที่จะน าไปใช้จ่ายและเบิกจ่ายเพื่อการข้างต้น  
ให้  กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของ 
ส านักงบประมาณ 

2. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ประธานกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรอง 
การใช้จ่ายเงินกู้ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อ
คณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280463 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ก าหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กห. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ก าหนดยุทธภัณฑ์ 
ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พ.ศ. .... ซี่งมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงรายการ
ยุทธภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติควบคุมยุทธศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และให้เกิดความชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน รวมทั้งความสอดคล้องตามหลักสากล ตลอดจนตัดรายการยุทธภัณฑ์ที่ควบคุมซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ปรับปรุงรายการอาวุธยุทธภัณฑ์ ให้มีความทันสมัย ครบถ้วน และอยู่ในระดับเดียวกับสากล รวมถึงสนธิสัญญา

หรืออนุสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธะผูกพัน ซึ่งได้เพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความชัดเจนขึ้น  จ านวน 22 รายการ  
และเพิ่มเติมรายการยุทธภัณฑ์ที่ต้องควบคุม จ านวน 5 รายการ 

2. เพิ่มเติมรายช่ือสารเคมี พร้อมหมายเลข Cas No. ที่มีสูตรโครงสร้างทางเคมีเช่นเดียวกันกับที่ควบคุมอยู่แล้ว 
จ านวน 3 รายการ 

3. ตัดรายการยุทธภัณฑ์ที่ควบคุมซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น เช่น พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  
และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จ านวน 12 รายการ 

4. แก้ไขรายการยุทธภัณฑ์ที่ประกาศซ้ าซ้อน (มี ช่ืออยู่ในประเภทสารเคมีและสารเคมีที่ ใช้เป็นส่วนผสม  
ของวัตถุระเบิด และประเภทวัตถุระเบิด) จ านวน 4 รายการ 

5. เพิ่มเติมหมายเลข Cas No. ของสารเคมีบางรายการที่ไม่มีหมายเลขควบคุม จ านวน 6 รายการ 
6. จัดท าค าอ่านเป็นภาษาไทยก ากับไว้กับช่ือสารเคมีและวัตถุระเบิด ท่ีระบุเป็นภาษาต่างประเทศโดยใช้ทับศัพท์

ตามที่ส านักงานราชบัณฑิตยสภาได้บัญญัติศัพท์ไว้ จ านวนทั้งสิ้น 234 รายการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ก าหนดยุทธภัณฑ์ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กห./กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการปรับปรุงให้มีความทันสมัย ครบถ้วน และอยู่ใน
ระดับเดียวกับสากล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พ.ศ. .... เนื่องจากเป็นการปรับปรุงให้มีความทันสมัย 
ครบถ้วน และอยู่ในระดับเดียวกับสากล 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง ก าหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการ
พิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงกลาโหมรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280463 
 

เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 
 

สารัตถะ : กนช. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
20 มีนาคม 2563 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  
และข้อสั่งการประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ได้มีการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.)ครั้งที่ 3/2562 

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ได้สั่งการ  
และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าน ามติที่ประชุมไปด าเนินการ และให้น ามา
รายงานผลในการประชุม กนช. คราวต่อไป 

2. เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2563 ได้มีการประชุม กนช. ครั้งท่ี 1/2563 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ) ประธานกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม โดยมีเรื่องเพื่อทราบ จ านวน 4 เรื่อง  
เรื่องเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง และเรื่องอื่นๆ 1 เรื่อง 

3. เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาน้ าแล้งและน้ าท่วมในพื้นที่ที่ประสบปัญหาโดยเร่งรัด
ขับเคลื่อนโครงการ เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าไปด าเนินการ และยังเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่ งชาติ จึงขอรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการของผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ า

แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ และให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงบประมาณ  
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

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

เพื่อการแก้ไขปัญหาน้ าแล้งและน้ าท่วมในพื้นที่ที่ประสบปัญหา
โดยเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไป
ด าเนินการ และยังเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้วย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2563 วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
280463 
 
เรื่อง : แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2570) 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงอุตสาหกรรม เล็งเห็นความจ าเป็นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการผลิตอาหารมูลค่าสูง เช่น 

อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ (Functional Food) จากศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทย  
ทั้งด้านวัตถุดิบที่หลากหลายและทักษะด้านการผลิต เพื่อเป็นกลไกลขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  
(New Growth Engines) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าส่งออกอาหารไทย และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่ (Inclusive Growth Engines) ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน 
ของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารให้ได้รับประโยชน์และกระจายรายได้อย่างท่ัวถึง โดยมีเป้าประสงค์การพัฒนาเพื่อผลักดัน
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตของอาเซียน ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ดังนั้น  
เพื่อเป็นการกระตุ้นนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve และเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการปรับตัวและการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารไทย จึงเสนอแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป
อาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอ 

“แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570)” เพื่อเป็นการยกระดับ
เกษตรกรให้ปลูกพืชเชิงอุตสาหกรรมโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่การผลิตแบบ 
Smart Farming การส่งเสริมผู้ประกอบการให้ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ  
ทางการเกษตรที่ดี (GAP) และการก าหนดมาตรฐานคุณภาพอาหารสดพรีเมี่ยม เพื่อให้เกษตรกรไทยผลิตสินค้า  
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อก./กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

การส่งเสริมผู้ประกอบการให้ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และการก าหนด
มาตรฐานคุณภาพอาหารสดพรีเมี่ยม เพื่อให้เกษตรกรไทยผลิตสินค้า 
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. รับทราบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570) 
ของกระทรวงอุตสาหกรรม และให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติเป็นกลไกหลักในในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ  
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 – 2570) และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการ
ในส่วนที่ เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้ าที่  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามการด าเนินงาน  
ตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป 
 


