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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2563 วันอังคารท่ี 1 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010963 
 
เรื่อง : ขออนุมัติในหลักการเตรียมความพร้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

จังหวัดเพชรบุรี 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานเข้าดำเนินการเตรียมความพร้อมโครงการ
บรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อกรมชลประทาน  
จะได้ดำเนินการ ดังน้ี 

1. กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการสำรวจ – ออกแบบรายละเอียด และชี้แจงทำความ
เข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 

2. กระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง และงานเตรียมความพร้อมเพื่อก่อสร้าง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
1. ความเป็นมาของโครงการ 

(1) จังหวัดเพชรบุรีประสบปัญหาอุทกภัยซ้ำซากมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เน่ืองจากมีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก
และฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้แม่น้ำเพชรบุรีไม่สามารถรับมวลน้ำทั้งหมดได้ส่งผลให้มีน้ำล้นตลิ่งและไหลบ่าเข้าท่วม
พื้นที่ราบลุ่มทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ซ่ึงมีพื้นที่ได้รับความเสียหายมากกว่า 200 ,000 ไร่ ด้วยสภาพปัญหา
อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่เกิดขึ้นโดยตลอด รัฐบาลจึงได้พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน 
ที่เกิดขึ้น 

(2) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2561 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
พิจารณาจัดทำแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรีทั้งระบบ โดยให้คำนึงถึงการเชื่อมต่อกับระบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำ 
ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างรอบคอบ และให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาเสนอของบประมาณสนับสนุน 
ตามขั้นตอนต่อไป  

(3) กรมชลประทานได้พิจารณาแนวทางการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยได้ทำการศึกษา
วางโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเน่ืองมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรี ใช้แนวทางเร่งระบายน้ำ
ออกทะเลอ่าวไทยให้เร็วที่สุด ด้วยการปรับปรุงคลองระบายน้ำหลาก D1 ความยาวประมาณ 24 กิโลเมตร เพื่อช่วยตัด

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ :  

เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
ออกจากพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่   
อาจมีผลกระทบหลายด้านทั้งด้านงบประมาณ ด้านการจัดหาที่ดิน 
เพื่อการก่อสร้าง ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลาและการบูรณาการความร่วมมือ 
ในจากหลายภาคส่วน เพื่อให้สามารถดำเนินงานแล้วเสร็จเป็นไปตามแผนงาน
ที่วางไว้ 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :  

-  
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ยอดน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีออกไปได้ส่วนหน่ึง และใช้เป็นคลองระบายน้ำออกทะเลอ่าวไทยอีกหน่ึงทาง ซ่ึงกรมชลประทาน
ดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2562 

(4) คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 24 กันยายน 2562 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
ครั้งที่  2/2562 ซ่ึงรวมถึงกรณีเห็นชอบให้กรมชลประทานเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
ในหลักการเตรียมความพร้อมของโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง 

2. ลักษณะโครงการ 
(1) ปรับปรุงคลองระบายน้ำหลาก D1 และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ่ังขวา RMC1 พร้อมอาคารประกอบ 
(2) งานเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำ 

ทั้งน้ี โครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ  จังหวัดเพชรบุรี 
สามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจ เขตตัวเมืองจังหวัดเพชรบุรี และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกสู่ทะเลอ่าวไทยให้รวดเร็วยิ่งขึ้น บรรเทาความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย และเป็น
แหล่งน้ำต้นทุนเพื่อพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคบริโภคในอนาคตต่อไป 

3. สถานภาพโครงการอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเน่ืองมาจาก.พระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี สรุปได้ดังน้ี 
กรมชลประทานได้ทำการศึกษาความเหมาะสมวางโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง  

อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี แล้วเสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2562 ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำรวจออกแบบรายละเอียด
ประกอบการก่อสร้างโครงการ ซ่ึงในกระบวนการสำรวจออกแบบจะต้องมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เพื่อให้ เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ซ่ึงตามแผนงานจะทำการสำรวจออกแบบ 
และดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมกับประชาชนในปี พ.ศ. 2563 – 2564 ทั้งน้ี หากกรมชลประทานดำเนินการเตรียม
ความพร้อมแล้วเสร็จ จะเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดำเนินการโครงการดังกล่าว ซ่ึงคาดว่าจะเริ่มงาน
ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2565 

4. คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้มีมติในคราวประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 
เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2562 (ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบผลการประชุมฯ แล้วเม่ือวันที่ 24 กันยายน 2562) 
โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบให้กรมชลประทานเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ
เตรียมความพร้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี   
เพื่อดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมกับประชาชน กระบวนการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้าง และเตรียมความพร้อม ของ
โครงการ ให้ครบทุกมิติให้แล้วเสร็จ 

มติ ครม. : 1. รับทราบการเตรียมความพร้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) และหน่วยงานที่เก่ียวข้องดำเนินการ
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ 
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สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการในส่วน  
ที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ดำเนินการศึกษาแนวทางเลือกของแห่งเงินในการดำเนินโครงการฯ นอกเหนือจากงบประมารเพื่อเสนอคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2563 วันอังคารท่ี 1 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010963 
 

เรื่อง : ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรายการก่อหน้ี
ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้กันเงินไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน มาดำเนินรายการค่าซ้ือที่ดิน ค่าทดแทน  
ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทาน 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณจากรายการที่ได้มีการก่อหน้ีผูกพันขามปีงบประมาณและได้กันเงินไว้ตามระเบียบเก่ียวกับ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562) ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 
จำนวน 16 รายการ วงเงินรวม 1,059.19 ล้านบาท มาดำเนินการในงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าซ้ือที่ดิน 
ค่าทดแทน ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดิน จำนวน 9 รายการ วงเงินรวม 1,059.19 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๕ บัญญัติให้ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้มี  

การก่อหน้ีผูกพันไว้ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และได้มีการกันเงินไว้ตาม
ระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปได้ ทั้งน้ี ให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. กระทรวงการคลังได้มีหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๔๑ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ โดยงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ ที่กฎหมาย
อนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณได้ถึงวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รวมถึงกรณีมีหน้ีผูกพัน  
ทุกรายการ โดยไม่กำหนดวงเงิน ขอให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อมิให้งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผล
ของกฎหมาย 

3. กรมชลประทานได้ตรวจสอบรายการที่ได้มีการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ และได้กันเงินไว้ตามระเบียบ
เก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562) แล้ว พบว่า มีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 16 รายการ วงเงินรวม 1,059.1930 ล้านบาท เน่ืองจากกรมชลประทาน 
มีปัญหาด้านกระบวนการจัดหาที่ดิน โดยไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างได้ และมีปัญหาในขั้นตอนดำเนินการก่อสร้าง 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ :  

เพื่อให้สามารถได้มาซ่ึงที่ดินเพื่อใช้ก่อสร้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำ
และเพิ่มพื้นที่ชลประทานและโครงการขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน  
ทำให้แผนงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์และดำเนินการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :  

-  
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เช่น จำเป็นต้องปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป หรือเพื่อลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับราษฎรในพื้นที่ สรุปรายละเอียดได้ ดังน้ี 

เงินกันปีงบประมาณ วงเงิน (บาท) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงานส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 85,369,007.00 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ 8,488,224.00 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 374,642,417.00 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 590,693,352.00 

รวมท้ังสิ้น 1,059,193,000.00 

4 ปัจจุบันกรมชลประทานไม่สามารถดำเนินการตามแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
ส่วนใหญ่ติดปัญหาด้านกระบวนการจัดหาที่ดินเป็นหลัก ซ่ึงจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดซ้ือที่ดิน ค่าทดแทน  
และค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดินเป็นจำนวนมาก เพื่อจ่ายให้ราษฎรที่ เป็นเจ้าของที่ดินและให้ได้มาซ่ึงที่ดินมาใช้ในการ
ก่อสร้างโครงการชลประทานทั่วประเทศ ดังน้ัน เพื่อให้โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานและโครงการ
ขนาดใหญ่ของกรมสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

จึงเห็นควรเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณจาก
รายการที่ ได้มีการก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณและได้กันเงินไว้ตามระเบียบเก่ียวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562) ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 16 รายการ 
วงเงินรวม 1,059.1930 ล้านบาท มาดำเนินการในงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าซ้ือที่ดิน ค่าทดแทน  
ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน จำนวน ๙ รายการ วงเงินรวม 1,059.1930 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

ท่ี โครงการ จังหวัด 

ค่าซื้อท่ีดินฯ 

วงเงิน 
ราย แปลง เน้ือท่ี 

1 
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช 
อั นเน่ื องมาจากพระราชดำริ  จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 224 - - 73,265,553 

2 
โครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะก่ัว อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ 

พัทลุง 12 13 55.14 80,388,279 

3 
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเน่ืองมากจาก
พระราชดำริ 

สุโขทัย 43 62 379.92 91,704,797 
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4 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ มุกดาหาร 243 49 11.22 99,380,315 

5 
โครงการอ่ างเก็บน้ ำแม่ แคม อันเน่ื องมาจาก
พระราชดำริ 

แพร่ 154 132 365.77 155,583,640 

6 
โครงการอ่างเก็บน้ำซับกระจายพร้อม
ระบบส่งน้ำ 

นครราชสีมา 145 200 918.49 98,746,120 

7 
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกง (ระบบ
ส่งน้ำ) 

เพชรบูรณ์ 60 84 173.85 41,082,344 

8 
โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย
เมืองชุมพร 

ชุมพร 51 65 199.02 110,501,694 

9 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว จันทบุรี 35 77 103.71 308,540,258 

รวมท้ังสิ้น  967 682 2,207.12 1,059,193,000 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน)  
รับความเห็นของสำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2563 วันอังคารท่ี 1 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010963 
 

เรื่อง : ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ ของบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง 
จำกัด ที่จังหวัดสระบุรี 

 

สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อต่ออายุประทานบัตร
ทำเหมืองแร่ ตามคำขอต่ออายุประทานบัตร ที่ 7/2557 (ประทานบัตรที่ 28034/15723) ของบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง 
จำกัด ที่จังหวัดสระบุรี ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2544 
อน่ึง เม่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เพื่อทำเหมืองแร่แล้ว และหน่วยงาน
เจ้าของพื้นที่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่แล้ว อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะได้ดำเนินการ
ให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
1. อก. รายงานว่า บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด เป็นผู้ถือประทานบัตรที่ 28034/15723 ชนิดแร่หิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ตั้งแต่ วันที่  2 มิถุนายน 2548 ตั้งอยู่ที่ตำบลหน้าพระลาน  
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เน้ือที่ 235 ไร่ 41 ตารางวา มีอายุประทานบัตร 10 ปี และต่อมาได้รับอนุญาต
ให้เพิ่มชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างลงในประทานบัตรอีกชนิดหน่ึงเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 
โดยครบกำหนดสิ้นอายุแล้วเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ซ่ึงการออกประทานบัตรดังกล่าวได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
มาตรการการใช้ที่ดินในเขตลุ่มน้ำภาคตะวันตก ภาคกลาง และลุ่มน้ำป่าสัก กรณีแหล่งแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์โดยเจ้าของโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดในรายงานฯ อย่างเคร่งครัดตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2538 

2. บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด ได้ยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตรท่ี 7/2557 ชนิดแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูน
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างในพื้นท่ีประทานบัตรเดิมท้ังหมดของบริษัทฯ ซ่ึงครบกำหนด
สิ้นอายุแล้วดังกล่าว 

3. การดำเนินการในขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นการพิจารณาอนุญาตให้ทำเหมืองแร่แต่เป็นการดำเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นท่ีลุ่มน้ำชั้นท่ี 1 เอ 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : อก./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ :  

เพื่อต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ของบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง 
จำกัด ที่ จังหวัดสระบุรี จัดอยู่ในด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการการขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ 

เพื่อต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่ ของบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด ที่จังหวัดสระบุรี เน่ืองจากเป็นการขอผ่อนผัน
การใช้ประโยชน์พื้นที่เดิมที่เคยได้รับอนุญาตประทานบัตร ซ่ึงเป็นพื้นที่ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการเหมืองแร่  
พ.ศ. 2560 – 2564 ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบไว้ เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประกอบกับคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ ได้มีมติให้ความเห็นชอบรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรแปลงน้ีแล้ว อย่างไรก็ตาม การทำเหมืองแร่ ในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง รวมถึงระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป จนไม่สามารถ
ฟื้นฟูกลับมาสู่สภาพเดิมได้ อีกทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำที่ควรสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะ  
ซ่ึงไม่ควรที่จะอนุมัติให้ทำเหมืองแร่ในบริเวณดังกล่าว แต่เน่ืองจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเหมืองแร่ดังกล่าว  
โดยพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้ให้ความเห็นชอบกับรายงานดังกล่าว แล้ว จึงไม่ขัดข้อง 
การเสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี และเห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องติดตาม  
การดำเนินการของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อมที่กำหนดในรายงานการประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หนังสือกรทะรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ ทส 0220.2/2133 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติไปพิจารณา
ดำเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป รวมทั้งให้กระทรวงอุตสาหกรรมกำกับติดตามการดำเนินการของผู้ได้รับประทานบัตร
ให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่ เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  
และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรายงานผลการกำกับติดตามฯ ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก 3 ปี ตลอดอายุประทานบัตรด้วย 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เก่ียวข้องพิจารณาทบทวน
หลักเกณฑ์การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคมต่อท้องถิ่นและประเทศของการผ่อนผันให้ใช้ประโยชน์พื้นที่  
ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ เปรียบเทียบกับมูลค่าความเสียหายจากผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจ
เกิดขึ้น ให้เหมาะสมและปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2563 วันอังคารท่ี 1 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010963 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและ
วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับประเภทของพัสดุท่ีรัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการ
ประกอบอาชีพ พัสดุส่งเสริมพัสดุท่ีผลิตในประเทศ และพัสดุส่งเสริมพัสดุท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
กระทรวงการคลังเสนอ เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เพื่อให้การส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุประเภทใดเป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีแนวทางปฏิบัติสามารถจัดซ้ือจัดจ้างได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ทั้งน้ี เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของภาครัฐด้วย และเน่ืองจากเป็นมาตรการที่ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  
การจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาและขนาดย่อม (SMEs) พัสดุและเหล็กที่ผลิตในประเทศ ทั้งน้ี 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวได้ทันในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จึงมีความจำเป็น
เร่งด่วนที่ต้องออกกฎกระทรวงเพื่อใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวโดยร่างกฎกระทรวงฯ มีสาระสำคัญ ดังน้ี 

1. แก้ไขเพิ่มเติมหมวด 2 พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพและพัสดุส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส 
(1) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) โดยใช้เงินงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของงบประมาณในการ รายการพัสดุ  
และรายชื่อไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซ้ือหรือการจ้างหากผู้เสนอราคาที่เป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกิน
ร้อยละสิบ ให้ซ้ือหรือจ้างจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) รายน้ัน 

 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (กค.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ :  

เพื่ อ เป็นการส่ งเสริมและสนับสนุน วิสาห กิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม รวมทั้งร้านค้าสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :  

-  
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(2) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือผลิตภัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์รับรอง 

2. เพิ่มหมวด 9 พัสดุส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศ
ตามที่ได้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังน้ี 

(1) กำหนดให้หน่วยงานของรัฐใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่จะใช้สำหรับงาน
ก่อสร้างกำหนดให้ใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศก่อน โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กหรือ
เหล็กกล้าที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดในครั้งน้ัน 

(2) กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของต่างประเทศเข้าเสนอราคาแข่งขันกับผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หากผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอ
ราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศไม่เกินร้อยละสาม ให้ซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคาที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทยรายน้ัน 

3. เพิ่มหมวด 10 พัสดุส่งเสริมพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและจากผู้ประกอบการตามที่ได้ขึ้นบัญชีรายการพัสดุและรายชื่อไว้กับกรมควบคุมมลพิษ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ  

ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
รวมทั้งร้านค้าสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร ควรให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 
 
  



11 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2563 วันอังคารท่ี 1 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพื่อพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010963 
 
เรื่อง : ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้างเบิกปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
สารัตถะ : ศธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้างเบิกปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) 
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่ วงชีวิต 
โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัยรายการเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) จำนวน 24,423,500 บาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 
กระทรวงศึกษาธิการได้เสนอคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค้างเบิกปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เน่ืองจากกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตโครงการพัฒนาคนตลอดช่วงวัย รายการเงินอุดหนุน
โครงการอาหารเสริม (นม) จำนวน 24,423,500 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสนสองหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เน่ืองจากได้รับ
งบประมาณไม่เพียงพอสำหรับจัดสรรให้แก่นักเรียนได้ครบตามจำนวน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
ของโรงเรียนเอกชน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนให้แก่นักเรียนโดยด่วน เพื่อมิให้ส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ซ่ึงเป็นลักษณะค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี รวมทั้งเป็น
กรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกินเงินประจำงวดที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเน่ืองจากเรื่องดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักงบประมาณ 

และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้ว จึงเห็นด้วยกับข้อเสนอ
ดังกล่าวตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 

มติ ครม. : อนุมัติตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ศธ./กษ. (กค.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ :  

เพื่อประโยชน์การบริหารราชการแผ่นดิน 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพื่อเสนอ ครม. :  

-  
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