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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2563 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
061063 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 รวม 5 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
รวม 5 ฉบับ ดังนี ้

1. ร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....  
ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้และให้สินเชื่อของสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

2. ร่างกฎกระทรวงการรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน ซึ่งรวมถึงการกู้เงินหรือการค้้า
ประกันของสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ก่อหน้ี และสร้างภาระผูกพัน รวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค้ า
ประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

3. ร่างกฎกระทรวงการบริหารสินทรัพย์และการด้ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร
สินทรัพย์และการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เพ่ือให้สหกรณ์
ดังกล่าวมีสภาพคล่องเพียงพอและด ารงสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยที่มูลค่าไม่
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

4. ร่างกฎกระทรวงการจัดช้ันสินทรัพย์และกันเงินส้ารองของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดชั้นสินทรัพย์และการด ารง
สินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เพ่ือให้สามารถจัดชั้นการให้เงินกู้และการให้
สินเชื่อหรือสินทรัพย์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการช าระหน้ีอย่างแท้จริงและการกันเงินส ารอง 

5. ร่างกฎกระทรวงการก้ากับการกระจุกตัวธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนจ ากัดปริมาณการท าธุรกรรม
กับลูกหน้ีและเจ้าหน้ีรายใดรายหน่ึง เพ่ือเป็นการป้องกันการกระจุกตัวของความเสี่ยงไม่ให้สูงจนเกินไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า โดยที่มาตรา 89/2 วรรคหนึ่ง (4) (5) (7) (10) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้การด าเนินงานและการ
ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซ่ึงอาจก าหนดให้แตกต่างกันไปตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้ เกี่ยวกับ (1) การก้าหนดขนาดของสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (2) การก้าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการด้าเนินการสหกรณ์ 
และผู้จัดการ (3) การก้าหนดอ้านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการด้าเนินสหกรณ์ (4) การให้กู้และการให้สินเช่ือ (5) การรับฝากเงิน 
การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพัน ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค้้าประกัน (6) การด้ารงเงินกองทุน (7) การบริหาร
สินทรัพย์และการด้ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง (8) การฝากเงินหรือการลงทุน (9) การก้ากับดูแลด้านธรรมาภิบาล  
(10) การจัดช้ันสินทรัพย์และการกันเงินส้ารอง (11) การจัดท้าบัญชี การจัดท้าและการเปิดเผยงบการเงิน การสอบบัญชี 
และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (12) การจัดเก็บและรายงานข้อมูล และ (13) เรื่องอื่นๆ ที่จ้าเป็นต่อการด้าเนินงาน 
และการก้ากับดูแล และการออกกฎกระทรวงก าหนดให้ กษ. หารือร่วมกับกระทรวงการคลัง (กค.) และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) 

2. ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว กษ. (โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์) จึงได้พิจารณาร่วมกับ กค.  
และ ธปท. จัดท้าร่างกฎกระทรวง รวม 5 ฉบับ โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นในร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ 
และได้จัดประชุมทางไกลผ่าน VDO Conference ทั่วประเทศและได้ถ่ายทอดไปยังส้านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด 
และส้านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสหกรณ์ออมทรัพย์  
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็ก กษ. โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รวบรวมผลรับฟังความคิดเห็นไปด้าเนินการปรับปรุง
แก้ไขร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ รวม 5 ฉบับ ให้เกิดความเหมาะสมต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ 
1.1 ร่างกฎกระทรวงการให้กู้และการให้สนิเช่ือของสหกรณอ์อมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... 
1.2 ร่างกฎกระทรวงการรับฝากเงิน การก่อหนี้ และการสร้างภาระผูกพันซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงิน  

หรือการค้้าประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... 
1.3 ร่างกฎกระทรวงการบริหารสินทรัพย์และการด้ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... 
1.4 ร่างกฎกระทรวงการจัดช้ันสินทรัพย์และกันเงินส้ารองของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

พ.ศ. .... 
1.5 ร่างกฎกระทรวงการก้ากับการกระจุกตัวธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... 
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รวม 5 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ และให้ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการตรวจพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2563 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
061063 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองยะกัง เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองยะกัง  
เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน 
ในท้องที่ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส และต าบลตันหยงมัส อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าที่น าน้ าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น
นอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานโดยโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาบางนรารายงานว่า มีการใช้น้้าจากทางน้้า

ชลประทานคลองยะกัง เพื่อกิจการโรงาน การประปา หรือกิจการอื่นท่ีมิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากข้ึน ท้าให้ปริมาณของ
น้้าในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง การเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งทางน้้าชลประทานดังกล่าว ได้ก้าหนดให้เป็นทางน้้าชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง ก้าหนดทางน้้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 5/255 2)  
ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2552 แล้ว 

2. ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าให้มีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานอย่างเต็มที่  
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งท้าให้ทราบถึงปริมาณของน้้าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน  
และเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น้้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่มีขึ้นในอนาคต  
สมควรก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองยะกัง ในท้องที่ต าบลบางนาค อ าเภอเมืองนราธิวาส และต าบลตันหยงมัส 
อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อน้าเงินท่ีเรียกเก็บเข้าบัญชีทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ้ารุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะท้าให้การใช้เงิน
งบประมาณในส่วนน้ีน้อยลงส้าหรบัหลักเกณฑแ์ละอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 42 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485  

3. ก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองยะกัง จากกิโลเมตรที่ 0.000 ปากคลองยะกัง ในท้องที่ต้าบลบางนาค 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้า และให้การใช้น้้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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อ้าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ถึงกิโลเมตรที่ 30.000 ในท้องที่ต้าบลตันหยงมัส อ้าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 
เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองยะกัง เป็นทางน้้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2563 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
061063 
 
เรื่อง : นโยบายและมาตรการน้าข้าววัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี 2564 - 2566 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการนโยบายอาหาร เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการก้าหนดนโยบายและมาตรการน้าเข้า
วัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) คราวละ 3 ปี โดยก้าหนดนโยบายและมาตรการ
น้าเข้า (กากถ่ัวเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี 2564 – 2566 ทุกกรอบการค้าและจากประเทศนอกความตกลง 
ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงพาณิชย์เสนอ นโยบายและมาตรการน้าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง ปลาป่น และข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์) ปี 2564 - 2566 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ให้คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย
และมาตรการน้าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) คราวละ 3 ปี โดยให้คงนโยบาย
และมาตรการน้าเข้าเช่นเดียวกับปี 2561 – 2563 ทุกกรอบการค้าและจากประเทศนอกความตกลง ยกเว้นกรณีที่มี
การเปลี่ยนแปลงข้อผูกพันในกรอบระยะเวลา ปี 2564 – 2566 ให้ก้าหนดนโยบายและมาตรการตามข้อผูกพันของ
กรอบ ปี 2564 – 2566 ดังนี ้

1. กากถ่ัวเหลือง พิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 2304.00.90 รหัสสถิติ 001 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์ ไม่จ้ากัดปริมาณและช่วงเวลาน้าเข้า 

1.1 การน้าเข้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 
(1) ในโควตา อัตราภาษีร้อยละ 2 ผู้มีสิทธิน้าเข้าทั้งสิ้น 11 ราย หากมีผู้ยื่นขอมีสิทธิน้าเข้ารายใหม่  

ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการนโยบายอาหาร พิจารณาตามความจ้าเป็นและความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ
น้าเข้าให้การสนับสนุนรับซื้อกากถั่วเหลืองที่ผลิตจากเมล็ดถั่วเหลืองในประเทศของโรงงานสกัดน้้ามันถั่วเหลืองทั้งหมด  
ไม่ต่้ากว่าราคาขั้นต่้าที่ก้าหนด โดยท้าสัญญาปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ และต้องรายงานปริมาณการน้าเข้า การจ้าหน่าย และการใช้กากถั่วเหลืองน้าเข้า ตามแบบรายงาน  
ที่กรมการค้าภายในก้าหนดเป็นประจ้าทุกเดือน 

(2) นอกโควตา อัตราภาษีร้อยละ 119 

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

เพื่อให้การน้าเข้าสินค้าตรงกับการส้าแดงพิกัดอัตราภาษี
ศุลกากร และเพื่อป้องกันการลักลอบการน้าเข้าอย่างผิดกฎหมาย ซึ่ง
อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตในประเทศได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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1.2 การน้าเข้าภายใต้กรอบการค้าอื่น ๆ เป็นไปตามข้อผูกพัน 
1.3 การน้าเข้าจากประเทศนอกความตกลง อัตราภาษีร้อยละ 6 และค่าธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 2,519 บาท 

2. ปลาป่น โปรตีนต่้ากว่า 60% พิกัดอัตราศุลกากร 2301.20.10 ต้องขออนุญาตน้าเข้าและปลาป่นโปรตีน 
60% ขึ้นไป พิกัดอัตราศุลกากร 2301.20.20 ไม่จ้ากัดปริมาณและช่วงเวลาน้าเข้า ดังนี ้

2.1 การน้าเข้าภายใต้ทุกกรอบการค้า เป็นไปตามข้อผูกพัน 
2.2 การน้าเข้าจากประเทศนอกความตกลง ปลาป่น โปรตีนต่้ากว่า 60 % อัตราภาษีร้อยละ 6 ปลาป่น

โปรตีน 60% ขึ้นไป อัตราภาษีร้อยละ 15 
3. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พิกัดอัตราศุลกากร 1005.90.90.002 ดังนี้ 

3.1 การน้าเข้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) 
(1) ในโควตา อัตราภาษีร้อยละ 20 ปริมาณ 54,700 ตัน โดยให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้น้าเข้าไม่

จ้ากัดช่วงเวลาน้าเข้า 
(2) นอกโควตา อัตราภาษีร้อยละ 73 และค่าธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 180 บาทไม่จ้ากัดปริมาณ 

3.2 การน้าเข้าภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อัตราภาษีร้อยละ 0 
(1) ให้องค์การคลังสินค้าน้าเข้า ไม่จ้ากัดช่วงเวลาน้าเข้า 
(2) ผู้น้าเข้าทั่วไป ก้าหนดช่วงเวลาน้าเข้าระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม ของแต่ละปีและต้อง

ปฏิบัติตามข้อก้าหนดมาตรฐานควบคุมการน้าเข้าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
(3) การน้าเข้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) 

(3.1) ในโควตา ภาษีร้อยละ 0 ไม่จ้ากัดปริมาณ โดยต้องมีหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิในการ
ยกเว้นภาษีท้ังหมดหรือบางส่วนตามความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลียส้าหรับภาษีในโควตา เพื่อประกอบการน้าเข้า 

(3.2) นอกโควตา ภาษีร้อยละ 65.70 ไม่จ้ากัดปริมาณ 
(4) การน้าเข้าภายใต้กรอบการค้าอื่น ๆ เป็นไปตามข้อผูกพัน 
(5) การน้าเข้าจากประเทศนอกความตกลง อัตราภาษี กิโลกรัมละ 2.75 บาท และค่าธรรมเนียมพิเศษ 

ตันละ 1,000 บาท 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบนโยบายและมาตรการน้าเข้าวัตถุดิบ 

อาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง ปลาป่น และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร  
ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 และสามารถบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ
ใช้ภายในประเทศ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรก้ากับดูแลและตรวจสอบการน้าเข้าอย่างเข้มงวด เพื่อให้การน้าเข้าสินค้า
ตรงกับการส้าแดงพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และเพื่อป้องกันการลักลอบการน้าเข้าอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งอาจ จะส่งผล
กระทบต่อราคาผลผลิตในประเทศได้ 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบการก้าหนดนโยบายและมาตรการน้าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถ่ัวเหลือง ปลาป่น และข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์) ปี 2564 – 2566 ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่  1/2563 (ครั้งที่  79) เมื่อวันที่  
27 สิงหาคม 2563 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธานกรรมการนโยบายอาหารเสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวง
พาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส้านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ติดตามสถานการณ์การใช้และการน้าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นๆ ที่สามารถน้ามาใช้ทดแทนกากถั่วเหลือง ปลาป่น  
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เช่น เนื้อป่น เนื้อและกระดูกป่น ข้าวสาลี และกากดีดีจีเอส) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด้าเนินการ
ส่งเสริมให้มีการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การด้าเนินการตามนโยบายและมาตรการน้าเข้า
วัตถุดิบอาหารสัตว์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2563 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
061063 
 

เรื่อง : ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้้าช้ันที่ 1 บี เพื่อท้าเหมืองแร่ และเพื่อจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้้าขุ่นข้น
หรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ของนายล้าพูน กองศาสนะ จังหวัดสตูล 

 

สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้้าช้ันที่ ๑ บี เพื่อท้า
เหมืองแร่ และเพื่อจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้้าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ของนายล้าพูน กองศาสนะ  
ที่จังหวัดสตูล 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
การขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นท่ีลุ่มน้้าช้ันท่ี ๑ บี เพื่อท้าเหมืองแร่ และเพื่อจัดตั้งสถานท่ีเพื่อการเก็บขังน้้าขุ่น

ข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ของนายล้าพูน กองศาสนะ ท่ีจังหวัดสตูล เป็นการด้าเนินการในพื้นที่เดิมที่มีการท้า
เหมืองมาก่อน และได้ขอขยายพื้นที่เพิ่มเติม โดยพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ใหม่ที่ไม่มีการท้าเหมืองมาก่อน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว
อยู่ในเขตแหล่งแร่เพื่อการท้าเหมืองตามแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564 ตามพระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โครงการดังกล่าวมีความ
จ้าเป็นทางด้านเศรษฐกิจ มีความคุ้มค่าและความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้้าช้ันที่ 1 บี  
เพื่อท้าเหมืองแร่ ตามค้าขอประทานบัตรที่ 2/2559 และเพื่อจัดตั้งสถานท่ีเพื่อการเก็บขังน้้าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอก
เขตเหมืองแร่ ตามค้าขอที่ 1/2559 ของนายล้าพูน กองศาสนะ ที่จังหวัดสตูล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
7 พฤศจิกายน 2532 และขอผ่อนผันการด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2533 และวันที่  
4 ตุลาคม 2559 

อนึ่ง เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้้าช้ันที่ 1 บี เพื่อท้าเหมืองแร่แล้ว 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่จะได้ด้าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอน
ของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากนายล้าพูน กองศาสนะ ได้ยื่นค้าขอประทานบัตรที่  

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

เพื่อจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้้าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอก
เขตเหมืองแร่ และจะด้าเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของระเบียบ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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๒/๒๕๕๙ ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ต้าบลทุ่งนุ้ย อ้าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  
ซึ่งเป็นการด้าเนินการในพื้นที่เดิมที่มีการท้าเหมืองมาก่อน ทับพื้นที่ประทานบัตรเดิม ท่ี ๒๓๘๙๗/๑๕๓๑๔ ของนายล้าพูน 
กองศาสนะ เอง และได้มีการขยายพื้นที่เพิ่มเติม โดยได้ยื่นค้าขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้้าขุ่นข้น  
หรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่เดิม ที่  ๑/๒๕๕๙ ทับพื้นที่ใบอนุญาตเดิม ที่ ๑/๒๕๕๒ ของนายล้าพูน กองศาสนะ  
เอง บางส่วน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ยังไม่เคยได้รับการอนุญาตประทานบัตรหรือใบอนุญาตฯ มาก่อน โดยพื้นที่ที่มีการขยาย
เพิ่มเติมนี้เป็นพื้นที่ที่มีการออกแบบท้าเหมือง และอยู่ในเขตแหล่งแร่เพื่อการท้าเหมืองตามแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่  
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งการด้าเนินการในขั้นตอนนี้ไม่ได้เป็นการพิจารณาอนุญาตให้ต่ออายุประทานบัตรท้าเหมืองแร่ 
แต่เป็นการด้าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อขออนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้้าช้ันที่ ๑ บี  
เพื่อท้าเหมืองแร่อุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตามค้าขอประทานบัตรที่ ๒/๒๕๕๙ และเพื่อจัดตั้ง
สถานที่ เพื่อการเก็บขังน้้าขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมืองแร่ ตามค้าขอ ที่  ๑/๒๕๕๙ ของนายล้าพูน กองศาสนะ  
ที่จังหวัดสตูล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ รวมทั้งขอผ่อนผันการด้าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ และวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวไม่เป็นพื้นที่ต้องห้ามส้าหรับ
การท้าเหมืองตามระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับคณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงาน  
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นควรให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องติดตามการด้าเนินการของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดลอ้มท่ีก้าหนด
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และข้อสังเกตของ
กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดต่อไป 

2. ให้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวน
การก้าหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการท้าเหมืองตามแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ให้มีความเหมาะสม ชัดเจน เป็นปัจจุบัน 
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสภาพพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
น้อยที่สุด รวมทั้งให้ศึกษาและตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ป่าต้นน้้า พ้ืนท่ีลุ่มน้้าช้ันท่ี 1 เอ และชั้นที่ 1 บี ท้ังหมด เพื่อน้าข้อมูล
มาใช้ในการพิจารณาก้าหนดพื้นที่ที่จ้าเป็นต้องอนุรักษ์และพื้นที่ที่สามารถผ่อนผันการใช้ประโยชน์ได้ ให้ชัดเจน  
เหมาะสมต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2563 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
061063 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 23/2563 
 
สารัตถะ : คกง. เสนอ ครม. พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม  
ครั้งที่ 23/2563 ที่ได้มีการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก้าหนดฯ  
ตามขั้นตอนของพระราชก้าหนดฯ ดังนี้ 

1. เห็นควรอนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต้าบลแบบบูรณาการ (1 ต้าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม โดยปรับลดกรอบวงเงินของโครงการฯ  
จาก 13,365.000 ล้านบาท เป็น 10,629.600 ล้านบาท (ปรับลดประมาณ 2,735.400 ล้านบาท) และใช้จ่าย 
จากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่  3.1 ตามบัญชีท้ายพระราชก้าหนดฯ และเห็นควรก้าหนดหลักการไม่ให้กระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม น้ากรอบวงเงินของโครงการฯ ไปด้าเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งจ้างท่ีปรึกษาและให้ด้าเนินการจ่ายค่าจ่างผ่านเลขบัตรประจ้าตัวประชาชน 13 หลัก และเช่ือมโยง
ข้อมูลการจ้างงานกับแพลตฟอร์มแรงงาน (Labor Platform) ของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและยืนยัน
ตัวตนของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโครงการไม่ให้มีความซ้้าซ้อนกับโครงการ/มาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ทั้งหมดต่อไป 
พร้อมทั้งรับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปพิจารณาประกอบการด้าเนินโครงการฯ ตามขั้นตอนต่อไป
อย่างเคร่งครัด 

2. มอบหมายให้ส้านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ และด้าเนินการดังนี้ 

2.1 จัดท้าความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้
เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ 

2.2 รายงานความก้าวหน้าในการด้าเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค โดยจัดส่ง
ให้ส้านักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก้าหนด ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป 

2.3 ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขีดความสามารถในการช้าระคืนหนี้เงินกู้ประกอบ  
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชก้าหนดฯ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คกง./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนในห่วงโซ่การผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม 
และแก้ไขปัญหาปริมาณนมโรงเรียนส่วนเกิน ซึ่งเป็นปัญหาที่จ้าเป็นต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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3. เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทบทวนการด้าเนินโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมของกรมปศุสัตว์ เนื่องจาก
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชก้าหนดฯ พร้อมทั้งน้า
ข้อสังเกตและความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณาด้าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 

4. รับทราบผลการด้าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 และวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
ของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดกาญจนบุรี 
และกรมปศุสัตว์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และเห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบด้าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 กรอบวงเงิน 757,744,244 บาท และเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 
กรอบวงเงิน 43,840,610 บาท รวมกรอบวงเงิน 801,584,854 บาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก้าหนดฯ 
ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟ้ืนเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม 

และผลิตภัณฑ์นม ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคนม  

และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงาน
หรือโครงการลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการค้า 
การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจที่ส้าคัญของประเทศ โดยครอบคลุมภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้า  
และการลงทุน ท่องเที่ยวและบริการ (แผนงานที่ 3.1) แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมฯ (แผนงานที่ 3.2)  
และแผนงานหรือโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนรวมถึงการลงทุนต่างๆ  
ของภาคเอกชน เพื่อให้สภาวะการบริโภคและการลงทุนกลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว (แผนงานที่ 3.3.) ตามบัญชีท้าย
พระราชก้าหนดฯ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามมาตรา 8 (1) แห่งพระราชก้าหนดฯ โดยมีสาระส้าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. ความเป็นมา 
1) วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 กษ. ได้เสนอโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ดื่มนมในวันที่หยุด 

วงเงิน 4,072.140 ล้านบาท ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา 
2) วันที่ 11 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการฯ มีมติให้กรมปศุสัตว์พิจารณาทบทวนการด้าเนินโครงการ

อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ดื่มนมในวันหยุด เนื่องจากประสงค์ของโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนงานท่ี 3.1 
และ 3.3 ตามบัญชีแนบท้ายพระราชก้าหนดฯ โดยเห็นควรให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเงินอื่นในการด้าเนิน
โครงการฯ 
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2. สาระส าคัญ 
วันที่ 21 กันยายน 2563 กษ. ได้เสนอโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์

นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม วงเงิน2,421.2720 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ได้รับการ
ปรับปรุงจากข้อเสนอในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2563 ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค ์
1.1) เพื่อเป็นการพลิกฟื้นทางเศรษฐกิจภาคการผลิต ภาคเกษตรกรรมให้เพิ่มศักยภาพและเพิ่มการผลิต

โครงการช่วยเหลือและเยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ศูนย์รวบรวมน้้านมดิบ และผู้ประกอบผลิตภัณฑ์นม 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้สามารถจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที  
ที่ผลิตไว้ได้ 

1.2) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นและชุมชน 
เกิดการฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นของเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานในธุรกิจ SMEs ของผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม ให้มีศักยภาพและยกระดับการผลิตตลอดห่วงโซ่การผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม 

1.3) เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการบริโภคและการใช้จ่ายในประเทศ โดยการส่งเสริมให้นักเรียน
ได้มีการบริโภคนมมากขึ้น ผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมสามารถประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่อง 

2) งบประมาณ จ้านวน 2,421.272 ล้านบาท แยกตามกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 

หน่วยงาน จ้านวนนักเรียน (คน) ราคาต่อหน่วย (บาท) ราคารวม 
อปท. 5,228,983 

7.82 

1,799.188 
สธ. 1,554,271 534.794 
กทม. 242,012 83.271 
เมืองพัทยา 11,679 4.019 

รวม 7,036,945 2,421.272 

3) ระยะเวลาด าเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564 
4) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

4.1) สร้างรายได้หมุนเวียนในห่วงโซ่การผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม 2,421.272 ล้านบาท จากการจ้าหน่าย
ผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที ในโครงการ 

4.2) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจ้านวนประมาณ 19,000 ครัวเรือน ให้มีรายได้ และรักษาการจ้างงาน
ในห่วงโซ่การผลิตนมและผลิตภัณฑ์นม ตลอดจนภาคการขนส่งกว่า 100 คน 

4.3) เด็กนักเรียนจ้านวน 7,036,945 คน ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพตามเกณฑ์นมโรงเรียนดื่มทุกวันเพื่อช่วย
เสริมสร้างร่างกายและภูมิคุ้มกันให้มีความแข็งแรง 
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ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอเพิ่มเติมว่า ได้หารือส้านักงบประมาณแล้ว เห็นควรขอแก้ไขข้อความ  
ในหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนที่สุด ที่ นร 1106/(คกง.) 325 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563  
ให้ถูกต้อง ดังนี้ 

1. หน้า 8 เดิมความว่า “3.1.5 ... ทั้งนี้ เห็นควรก้าหนดหลักการไม่ให้ อว. น้ากรอบวงเงินของโครงการฯ  
ไปด้าเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งจ้างที่ปรึกษา ...” เป็น “3.1.5 … ทั้งนี้ เห็นควรก้าหนด
หลักการไม่ให้ อว. น้ากรอบวงเงินของโครงการฯ ไปด้าเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งจ้างท่ีปรึกษา ...” 

2. หน้าท่ี 15 เดิมความว่า “4.1 … และเห็นควรก้าหนดหลักการไม่ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม น้ากรอบวงเงินนของโครงการฯ ไปด้าเนินการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งจ้าง 
ที่ปรึกษา ...” เป็น “4.1 … และเห็นควรก้าหนดหลักการไม่ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
น้ากรอบวงเงินของโครงการฯ ไปด้าเนินการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งจ้างท่ีปรึกษา ...” 

มติ ครม. : 1. รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และที่เสนอเพิ่มเติม และให้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับความเห็นของส้านักงบประมาณและส้านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
  



15 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2563 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
061063 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎกีาก้าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลบางกร่าง อ้าเภอเมืองนนทบุรี ต้าบลบางเลน และต้าบลบางม่วง 

อ้าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลบางกร่าง 
อ้าเภอเมืองนนทบุรี ต้าบลบางเลน และต้าบลบางม่วง อ้าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการ
ก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องท่ีต าบลบางกร่าง อ าเภอเมืองนนทบุรี ต าบลบางเลน และต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี เพ่ือสร้างทางหลวงชนบท ตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา บริเวณ
ถนนนนทบุรี 1 (สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์) กับถนนกาญจนาภิเษก 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่า กรมทางหลวงชนบทได้ด้าเนินการส้ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวง

ชนบท ตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเช่ือมสะพานข้ามแม่น้้าเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 (สะพานมหาเจษฎาบดิน  
ทรานุสรณ์ ) กับถนนกาญจนาภิเษก เพื่อบรรเทาปัญหาสภาพการจราจรติดขัด รวมถึงเพิ่มอัตราความเร็วเฉลี่ย  
ในการเดินทาง บนโครงข่ายถนนโดยรอบพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนนครอินทร์ ถนนราชพฤกษ์  
และถนนกาญจนาภิเษก 

2. กรมทางหลวงชนบทได้ท้าการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการด้าเนินโครงการ ซึ่งจาก
ผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 1,152.23 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) 
มีค่า 16.60 % อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.45 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสม 
ในการด้าเนินการ 

3. ลักษณะของโครงการสร้างทางหลวงชนบท ตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเช่ือมสะพานข้ามแม่น้้าเจ้าพระยา 
บริเวณถนนนนทบุรี 1 (สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์) กับถนนกาญจนาภิเษก เป็นถนนก้าหนดให้ก่อสร้างใหม่ 
ขนาด 6 – 8 ช่องจราจร ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.25 เมตร ชนิดผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตทางเท้ากว้าง 3.75 เมตร 
เกาะกลางแบบยกกว้าง 3.00 เมตร เขตทางกว้าง 30.00 - 50.00 เมตร มีระยะทางประมาณ 3.827 กิโลเมตร  
มีที่ดินท่ีถูกเวนคืนประมาณ 160 ไร่ จ้านวน 340 แปลง มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 220 รายการ 

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

เพื่ออ้านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร 
และการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ใช้งบประมาณในการด้าเนินโครงการประมาณ 4,032.00 ล้านบาท 
4. ส้านักงบประมาณพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นควรที่กรมทางหลวงชนบทจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 

ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป และส้านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทตามความจ้าเป็น  
และเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน 

ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลบางกร่าง อ้าเภอเมืองนนทบุรี ต้าบลบางเลน และต้าบลบางม่วง อ้าเภอบางใหญ่  
จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทมีความจ้าเป็นต้องสร้างทางหลวง
ชนบทตามโครงการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมสะพานข้ามแม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณถนนนนทบุรี 1 (สะพานมหาเจษฎาบดิน  
ทรานุสรณ์) กับถนนกาญจนาภิเษก ในท้องที่ต้าบลบางกร่าง อ้าเภอเมืองนนทบุรี ต้าบลบางเลน และต้าบลบางม่วง 
อ้าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่ออ้านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการ
สาธารณูปโภค และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ก่อนการก่อสร้างทางหลวง
ชนบททุกเส้นทางขอให้กรมทางหลวงชนบทให้ความส้าคัญและตระหนักถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจาก
การก่อสร้างทางหลวงกีดขวางการไหลของน้้าตามธรรมชาติท้าให้ระบายน้้าไม่ทันและอาจเกิดอุทกภัยในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลบางกร่าง อ้าเภอเมืองนนทบุรี 
ต้าบลบางเลน และต้าบลบางม่วง อ้าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่ง
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2563 วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
061063 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลมีชัย ต้าบลหนองกอมเกาะ และต้าบลโพธิ์ชัย 

อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลมีชัย 
ต้าบลหนองกอมเกาะ และต้าบลโพธิ์ชัย อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการ
ก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลมีชัย ต าบลหนองกอมเกาะ และต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย เพ่ือสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 กับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 243 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่า กรมทางหลวงชนบทได้ด้าเนินการส้ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวง

ชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243 เพื่อเป็นการสนับสนุน
การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย ด้านการคมนาคมขนส่งและช่วยให้เกิดการขนส่งในหลายรูป แบบ 
(Multimodal Transport) ระหว่างระบบรางและทางถนนเกิดความเช่ือมโยงต่อเนื่องสามารถรองรับการพัฒนา 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กรมทางหลวงชนบทได้ท้าการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการด้าเนินโครงการ  
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 328.94 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ 
(EIRR) มีค่า 17.60 % อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.64 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมในการด้าเนินการ 

3. ลักษณะของโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 กับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 243 เป็นโครงการก่อสร้างถนนใหม่ขนาด 4 ช่องจราจร ชนิดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก (Raised median) กว้าง 3.00 เมตร ช่วงจราจรกว้างช่องละ 3.25 เมตร 
ทางเท้ากว้าง 4.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร เขตทางกว้าง 30.00 เมตร มีระยะทางประมาณ 2.811 
กิโลเมตร มีพื้นท่ีที่ถูกเวนคืนประมาณ 84 ไร่ (157 แปลง) มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 109 รายการ 

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

เพื่ออ้านวยความสะดวก และความรวดเร็วแก่การจราจร 
และการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ใช้งบประมาณในการด้าเนินโครงการประมาณ 1,070.52 ล้านบาท 
4. ส้านักงบประมาณพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นควรที่กรมทางหลวงชนบทจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 

ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป และส้านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทตามความจ้าเป็น  
และเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน 

ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลมีชัย ต้าบลหนองกอมเกาะ และต้าบลโพธิ์ชัย อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทมีความจ้าเป็นต้องสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อม
ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243 ในท้องที่ต้าบลมีชัย ต้าบลหนองกอมเกาะ 
และต้าบลโพธิ์ชัย อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เพื่ออ้านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร  
และการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจ  
เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด  ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็น
เพิ่มเติมว่า ก่อนการก่อสร้างทางหลวงชนบททุกเส้นทาง ขอให้กรมทางหลวงชนบทให้ความส้าคัญและตระหนักถึง
แนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการก่อสร้างทางหลวงกีดขวางการไหลของน้้าตามธรรมชาติท้าให้ระบายน้้า  
ไม่ทันและอาจเกิดอุทกภัยในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินท่ีจะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลมีชัย ต้าบลหนองกอมเกาะ 
และต้าบลโพธิ์ชัย อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส้านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 


