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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2564 วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
051064 
 
เรื่อง : ขออนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนโดยเด็ดขาดตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันท่ี 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 
เพื่อก่อสร้างโครงการอาคารอัดน้้าบ้านหินดาด อ้าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  15 ธันวาคม 2530  
วันท่ี 23 กรกฎาคม 2534 วันท่ี 22 สิงหาคม 2543 และวันท่ี 17 ตุลาคม 2543 เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพื้นทีป่่าชายเลน 
บ้านหินดาด หมู่ที่ 6 ต้าบลบางปิด อ้าเภอแหลมงอบ เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา เพื่อด้าเนินโครงการอาคารอัดน้้า
บ้านหินดาด อ้าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ของกรมชลประทาน โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) แล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กรมชลประทานได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนต้าบลบางปิด อ้าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด แจ้งถึง  

การประสบปัญหาขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง เนื่องจากแหล่งน้้าต้าบลบางปิด อ้าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 
ไม่สามารถกักเก็บน้้าได้เพียงพอ ประกอบกับพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล ท้าให้น้้า เค็มไหลเข้าพื้นที่เกษตร จึงเห็นควรพัฒนา
แหล่งน้้าและสร้างประตูระบายน้้าบริเวณคลองหินดาด หมู่ที่ 6 กรมชลประทาน จึงได้พิจารณาโครงการอาคารอัดน้้าบ้านหินดาด
ในบริเวณคลองหินดาด หมู่ที่ 6 ต้าบลบางปิด อ้าเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 

2. เมื่อตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว พบว่า พื้นท่ีบางส่วนของโครงการดังกล่าว 
(จ้านวน 1 ไร่ 1 งาน 54 ตารางวา) อยู่ในเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนท่ีป่าชายเลนประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2530 และก้าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ป่าชายเลน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2534 
วันท่ี 22 สิงหาคม 2543 และวันท่ี 17 ตุลาคม 2543 ท่ีห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชายเลนทุกกรณี 

3. ส้านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีความเห็นและค้าวินิจฉัยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้าเนินการยื่นขอ
ความเห็นชอบต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม อีกครั้งหนึ่ง เพื่อขอใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าชายเลนส้าหรับ
การก่อสร้างอาคารอัดน้้าบ้านหินดาด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับค้าวินิจฉัย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง 
และช่วงฤดูฝนทิ้ งช่วง และเพื่อป้องกันน้้าทะเลหนุนไหลเข้าคลอง 
บางกระดาน พร้อมกับก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กใช้เป็นทาง
สัญจรและล้าเลียงผลผลิตทางการเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องให้กรมชลประทานเข้าท้าประโยชน์ 
ในพื้นที่ป่าชายเลน โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องด้าเนินการเสนอเรื่องขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
15 ธันวาคม 2530 วันที่ 23 กรกฎาคม 2534 วันท่ี 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 และจัดสรร
งบประมาณให้กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษา
สภาพแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 20 เท่าของพื้นที่ป่าชายเลนท่ีใช้ประโยชน์ 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน)  
รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส้านักงบประมาณ ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ และส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป โดยด้าเนินการให้ถูกต้อง  
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2564 วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
051064 
 
เรื่อง : ขอต่อเวลาการด้ารงต้าแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการต่อเวลาการด้ารงต้าแหน่งของนายโอภาส ทองยงค์  
ต้าแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564  
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด้ารงต้าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ที่ปฏิบัติหน้าที่

เดียวติดต่อกันเป็นเวลาครบ 4 ปี จ้านวน 1 ราย คือ นายโอภาส ทองยงค์ ต้าแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ซึ่งด้ารงต้าแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 และครบก้าหนด 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2564 
โดยต้าแหน่งดังกล่าวเป็นต้าแหน่งที่มีลักษณะบริหาร 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

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

เพื่ อ ให้ การบริห ารราชการของกรมตรวจบัญ ชีสหกรณ์  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความต่อเนื่อง และเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 

 
  



4 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2564 วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
051064 
 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช ครั้งท่ี 1/2564 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช เสนอ ครม. ดังนี้ 

1. รับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2564 
2. เห็นชอบมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG) ภายใต้ความตกลงเกษตรขององค์การ

การค้าโลก (WTO) และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (AFTA) ส้าหรับสินค้ามะพร้าว ปี 2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช เสนอมติการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. เพ่ือทราบ 

รับทราบการบริหารการน้าเข้ามะพร้าวผลตามกรอบความตกลง AFTA ปี 2564 ช่วงที่สอง คือ ช่วงเดือน
กันยายน - ธันวาคม 2564 ใช้ผลการรับซื้อผลผลิตมะพร้าวในประเทศของผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวที่มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้มีสิทธิน้าเข้ามะพร้าวผล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 6 สิงหาคม 2564 มาพิจารณาจัดสรรปริมาณน้าเข้าให้แก่ 
ผู้มีสิทธิน้าเข้าในอัตรา 1 : 2.5 (น้าเข้า 1 ส่วน ต่อการรับซื้อมะพร้าวผลในประเทศ 2.5 ส่วน) โดยจัดสรรปริมาณการ
น้าเข้ามะพร้าวผลให้แก่ผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวท่ีมีคุณสมบัตแิละเป็นผูม้ีสิทธิน้าเข้าฯ จ้านวน 15 ราย ปริมาณรวม 
78,477 ตัน ทั้งนี้ การน้าเข้าต้องเป็นไปตามประกาศกรมการค้าต่างประเทศ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช แจ้งรายช่ือผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวที่มีคุณสมบัติและเป็นผู้มีสิทธิน้าเข้าฯ  
ให้กรมการค้าต่างประเทศด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เห็นชอบมาตรการปกป้องพิ เศษ (Special Safeguard Measure: SSG) ภายใต้ความตกลงเกษตร 

ขององค์การการค้าโลก (WTO) และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (AFTA) ส้าหรับสินค้ามะพร้าว ปี 2564  
โดยหลักการค้านวณ Trigger Volume ใช้ข้อมูลปริมาณการน้าเข้ามะพร้าวพิกัดฯ 0801.12.00 พิกัดอัตราศุลกากร 

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

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน้าเข้าได้อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุดิบ
ป้อนโรงงานอย่างสม่้าเสมอและเพียงพอ และไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร
ภายในประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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0801.19.10 และพิกัดฯ 0801.19.90 ย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี โดยใช้ข้อมูลปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ซึ่งจะได้
ปริมาณ Trigger Volume ที่ 311,235 ตัน ให้กรมศุลกากรจัดเก็บอากรส้าหรับสินค้ามะพร้าว ที่น้าเข้ามาในประเทศ
ไทยรวมกันเกินกว่าปริมาณ Trigger Volume ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 72 (ค้านวณจากอากรเดิมนอกโควตาร้อยละ 
54 รวมกับเก็บอากรที่เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 18) คือ หากเป็นการน้าเข้าภายใต้ความตกลง WTO นอกโควตา จะขึ้นอากร
จากร้อยละ 54 เป็นร้อยละ 72 และภายใต้ความตกลง AFTA จะขึ้นอากรจากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 72 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืช  

ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2564 และเห็นชอบมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG) 
ภายใต้ความตกลงเกษตรขององค์การการค้าโลก (WTO) และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (AFTA) ส้าหรับสินค้า
มะพร้าว ปี 2564 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน้าเข้าได้อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุดิบป้อนโรงงานอย่างสม่้าเสมอ  
และเพียงพอ และไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรภายในประเทศ ตามที่คณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืชเสนอ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั้ง 2 ตามที่คณะกรรมการพืชน้้ามันและน้้ามันพืชเสนอ และให้คณะกรรมการพืชน้้ามัน
และน้้ามันพืชรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
 
  



6 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2564 วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
051064 
 
เรื่อง : การให้สัมปทานปิโตรเลียมส้าหรับแปลงส้ารวจบนบกหมายเลข L1/64 
 
สารัตถะ : พน. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้สัมปทานปิโตรเลียมส้าหรับแปลงส้ารวจบนบกหมายเลข L1/64 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ด้วยสัมปทานปิโตรเลียมเลขท่ี 1/2526/23 แปลงส้ารวจบนบกหมายเลข NC สิ้นอายุสัมปทาน เมื่อวันท่ี 11 

เมษายน 2564 เนื่องจากระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมสิ้นสุดลง แต่แปลงส้ารวจดังกล่าวยังคงมีศักยภาพอยู่ เพื่อให้มีการ
ผลิตปิโตรเลียมและน้าทรัพยากรมาใช้ได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด กระทรวงพลังงานจึงเห็นควรน้าแปลง
ส้ารวจดังกล่าวมาเปิดให้ยื่นขอสิทธิส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมใหม่ โดยได้ออกประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การยื่นขอ
สิทธิส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมส้าหรับแปลงส้ารวจบนบกลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เพื่อเชิญชวนผู้ที่สนใจยื่นขอสิทธิ
ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมส้าหรับแปลงส้ารวจบนบกจ้านวน 1 แปลงส้ารวจ คือ แปลงส้ารวจบนบกหมายเลข L1/64  
ซึ่งมีพ้ืนท่ีประมาณ 78.90 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดก้าแพงเพชร โดยก้าหนดให้ด้าเนินการ
ให้สิทธิในการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงส้ารวจดังกล่าวในรูปแบบสัมปทาน ซึ่งในประกาศกระทรวงพลังงานฯ  
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ในการยื่นค้าขอและคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิ
ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม ดังนี้ 

1) ก้าหนดให้ผู้ที่สนใจมายื่นขอสิทธิส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  
ถึงวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 

2) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้สิทธิส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
2.1) พิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นขอสิทธิฯ โดยผู้ยื่นขอสิทธิฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 24 

แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดได้ประกาศกระทรวงพลังงานฯ ลงวันที่ 16 
มิถุนายน 2564 

2.2) พิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคและผลประโยชน์พิเศษ เฉพาะผู้ยื่นขอสิทธิฯที่ผ่านเกณฑ์ 
การพิจารณาคุณสมบัติตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และได้เสนอโครงการส้ารวจ

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

เพื่อให้มีการผลิตปิโตรเลียมและน้าทรัพยากรมาใช้ได้อย่าง
ต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปิโตรเลียมและข้อผูกพันด้านปรมิาณงานและปริมาณเงินส้าหรบัการสา้รวจปิโตรเลยีมและผลประโยชน์พิเศษที่เป็นไปตาม
เง่ือนไขที่ก้าหนดตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศกระทรวงพลังงานฯ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564  
จึงจะมีสิทธิได้รับการพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคและผลประโยชน์พิเศษตามหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดและพิจารณา  
จากปริมาณงานที่เสนอว่ามีความสอดคล้องกับเหตุผลทางกรณีวิทยาของพื้นที่แปลงส้ารวจและปริมาณเงินที่เสนอ  
มีความเหมาะสมกับปริมาณงานท่ีจะกระท้าหรือไม่ 

2. เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ได้มีผู้มายื่นขอสิทธิฯ จ้านวน 2 ราย ได้แก่ บริษัทซีเอ็นพีซีเอชเค (ไทยแลนด์) 
จ้ากัด และบริษัท เอนเนอร์จี ไทย เทรดดิ้ง ฮับ จ้ากัด โดยกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้น้าค้าขอ  
พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบของผู้ยื่นขอสิทธิฯ ทั้ง 2 ราย เสนอให้คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปิโตรเลียม  
และคณะกรรมการปิโตรเลียมพิจารณาตามล้าดับ 

3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยประกอบค้าแนะน้าของคณะกรรมการปิโตรเลียมได้พิจารณาค้าขอส้ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้มีการให้สัมปทานเพื่อสิทธิส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมส้าหรับแปลงส้ารวจ 
บนบกหมายเลข L1/64 แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับสิทธิส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงพลงังานเสนอ และให้กระทรวงพลังงานรบัความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
ไปพิจารณาด้าเนินการต่อไป 

2. การด้าเนินการคัดเลือกผู้ได้รับสิทธิส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมรายใหม่ในครั้งต่อๆ ไป ให้กระทรวงพลังงาน
วางแผนและเร่งรัดกระบวนการคัดเลือกผูไ้ด้รบัสทิธิส้ารวจและผลติปิโตรเลยีมรายใหมใ่ห้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้สอคล้อง
และต่อเนื่องกับกรอบเวลาในความรับผิดชอบของผู้ได้รับสิทธิฯ รายเดิม โดยให้จัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงในทุกข้ันตอน
อย่างเป็นระบบ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2564 วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
051064 
 
เรื่อง : ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การพักช้าระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยโครงการ

ส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559 - 2561 และปี 2562 - 2564  
และขอขยายระยะเวลาช้าระคืนหนี้เงินกู้ โครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบ
วงจรปี 2559 - 2561 

 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ได้เคยมีมติเห็นชอบพักช้าระหนี้ต้นเงิน
พร้อมดอกเบี้ยของโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559 – 2561  
และปี 2562 - 2564 งวดช้าระหนี้ที่ถึงก้าหนดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  
เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบขยายระยะเวลาการพักช้าระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยของ
โครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559 - 2561 และปี 2562 – 2564 
เดิม งวดช้าระหนี้ที่ถึงก้าหนดระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 เป็น งวดช้าระหนี้ที่ถึงก้าหนด
ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2565 ซึ่งกรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยที่เคยได้รับการจัดสรร
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 จ้านวน 922.50 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 599.43 ล้านบาท มีเพียงพอ 

2. ขอขยายระยะเวลาการช้าระคืนหนี้เงินกู้ของโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย
อย่างครบวงจรปี 2559 - 2561 ดังนี้ 

1) กู้เงินเพื่อพัฒนาแหล่งน้้าและการบริหารจัดการน้้าในไร่อ้อย เดิม ก้าหนดช้าระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 4 ปี 
เป็น ก้าหนดช้าระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี แต่ไม่เกินวันท่ี 30 กันยายน 2567 

2) กู้เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เดิม ก้าหนดช้าระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี เป็น ก้าหนดช้าระ
คืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 8 ปี แต่ไม่เกินวันท่ี 30 กันยายน 2569 

ซึ่งกรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยที่เคยได้รับการจัดสรรตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ 

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

เพื่อเป็นการบรรเทาภาระทางการเงินให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
และช่วยให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการผลิตและดูแลรักษา
อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 จ้านวน 922.50 ล้านบาท มีเพียงพอ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559 - 2561 โดยก้าหนดระยะเวลาการช้าระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นแยกตามวัตถุประสงค์ 
การกู้เงิน คือ เงินกู้เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าและการบริหารจัดการน้้าในไร่อ้อย ก้าหนดช้าระคืน เงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 4 ปี  
และเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ก้าหนดช้าระคืนเงินกู้เสร็จสิ้ นไม่เกิน 6 ปีกรอบวงเงินงบประมาณชดเชย
ดอกเบี้ย 922.50 ล้านบาท 

2. ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เห็นชอบโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 - 2564 โดยก้าหนดระยะเวลาการช้าระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น แยกตามวัตถุประสงค์
การกู้เงิน คือ เงินกู้เพื่อพัฒนาแหล่งน้้าและการบริหารจัดการน้้าในไร่อ้อย และปรับพื้นที่ปลูกอ้อยก้าหนดช้าระคืนเงินกู้
เสร็จสิ้น ไม่เกิน 4 ปี และเงินกู้เพื่อซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ก้าหนดช้าระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี กรอบวงเงิน
งบประมาณชดเชยดอกเบี้ย 599.43 ล้านบาท 

3. ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 
3.1 ขยายระยะเวลาการช้าระหนี้เงินกู้โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบ

วงจรปี 2562 - 2564 ดังนี้ 
1) กู้เงินเพื่อพัฒนาแหล่งน้้าและการบริหารจัดการน้้าในไร่อ้อย หรือเพื่อปรับพื้นท่ีปลูกอ้อย เดิมก้าหนด

ช้าระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 4 ปี เป็น ก้าหนดช้าระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี แต่ไม่เกินวันท่ี 30 กันยายน 2570 
2) กู้เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เดิม ก้าหนดช้าระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี เป็น ก้าหนดช้าระ

คืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 8 ปี แต่ไม่เกินวันท่ี 30 กันยายน 2572 
3.2 พักช้าระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย งวดช้าระหนี้ท่ีถึงก้าหนดระหว่างวันที ่1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 

ของโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559 - 2561 และปี 2562 - 2564 
เป็นระยะเวลา 1 ปี 

4. มติคณะกรรมการอ้อยและน้้าตาลทราย วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยตามโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559 - 2561  
และปี 2562 - 2564 ดังนี้ 

4.1 ขยายระยะเวลาการช้าระหนี้เงินกู้โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบ
วงจรปี 2559 - 2561 ดังนี้ 

1) กู้เงินเพื่อพัฒนาแหล่งน้้าและการบริหารจัดการน้้าในไร่อ้อย เดิม ก้าหนดช้าระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน  
4 ปี เป็น ก้าหนดช้าระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี แต่ไม่เกินวันท่ี 30 กันยายน 2567 

2) กู้เงินเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร เดิม ก้าหนดช้าระคืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี เป็น ก้าหนดช้าระ
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คืนเสร็จสิ้นไม่เกิน 8 ปี แต่ไม่เกินวันท่ี 30 กันยายน 2569 
4.2 ขยายระยะเวลาการพักช้าระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย ของโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559 - 2561 และปี 2562 - 2564 เดิม งวดช้าระหนี้ที่ถึงก้าหนดระหว่างวันที่  
1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็น งวดช้าระหนี้ที่ถึงก้าหนดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2565 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การพักช้าระหนี้ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559 - 2561 และปี 2562 - 2564 และขอขยายระยะเวลาช้าระคืน 
หนี้เงินกู้ โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559 – 2561 ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระทางการเงินให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย และช่วยให้เกษตรกรมีเงินทุน
หมุนเวียนเพียงพอในการผลิตและดูแลรักษาอ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ท้ังนี้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรก้ากับ
ดูแลการด้าเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การด้าเนินโครงการเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส้านักงบประมาณ และส้านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณารูปแบบและเงื่อนไขของโครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
อ้อยที่จะด้าเนินการในระยะต่อไปให้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้มากยิ่งขึ้น โดยอาจพิจารณา
ด้าเนินการในรูปแบบอื่นเพิ่มเติม เช่น การลดต้นทุนการผลิต การให้เกษตรกรรายย่อยสามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิตต่างๆ 
ได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วน เพื่อให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้้าตาลทรายของไทยมีความยั่งยืน มีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันสูงขึ้น รวมทั้งมีต้นทุนการผลิตที่ต่้าลง สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรเลี้ยงตนเองได้โดยไม่จ้าเป็นต้องพึ่งพา
การอุดหนุนจากรัฐ 

3. การน้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบการด้าเนินมาตรการ/โครงการใดๆ ในครั้งต่อๆ ไป 
ที่มีก้าหนดระยะเวลาด้าเนินการที่ชัดเจน ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งน้าเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีล่วงหน้า
โดยเร็ว เพื่อมิให้เกิดปัญหาการขออนุมัติ/ให้ความเห็นชอบย้อนหลังอย่างเคร่งครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2564 วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
051064 
 
เรื่อง : ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(ASEAN-China Joint Statement on Enhancing Green and Sustainable Development Cooperation) 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย  
ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

3. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรี หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน -จีน  
ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในระหว่างการประชุมสุดยอด
อาเซียน-จีน (ASEAN China Summit) ครั้งท่ี 24 ท่ีจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2564 

ทั้งนี้ หากมีความจ้าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค้าในร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน -จีน ว่าด้วยการเสริมสร้าง
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องน้า
กลับไปเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเสนอ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน -จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม จัดท้าขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสีเขียวและความร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่างภูมิภาคอาเซียนกับสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยเน้นการฟื้นฟูภูมิภาคอาเซียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
หรือโควิด-19 โดยตกลงร่วมกันด้าเนินการ สาระส้าคัญสรุป ดังนี ้

1. สนับสนุนการด้าเนินความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนภายใต้ยุทธศาสตร์และกรอบ

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

เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กรอบการฟื้นฟู 
ที่ครอบคลุมของอาเซียน แผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีน ค.ศ. 2021 - 2025 ร่างแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2564 - 2568) และวัตถุประสงค์ 
ระยะยาวจนถึงปี พ.ศ. 2578 รวมถึงกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และข้อตกลงปารีส โดยมีประเด็นส้าคัญ อาทิ การขจัดปัญหาความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร การอนุรักษ์ระบบนิเวศ
และปกป้องสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การขจั ดการขยะ 
และควบคุมมลพิษจากพลาสติก การป้องกันขยะพลาสติกในทะเล ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน การส่งเสริมการเกษตรที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เป็นต้น และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2. สนับสนุนและอ้านวยความสะดวกในการด้าเนินความร่วมมืออื่น ๆ อาทิ แนวร่วมการพัฒนาสีเขียวระหว่าง
ประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง เศรษฐกิจชีวภาพ -เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว โครงการภายใต้กิจกรรม 
ความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออก โครงการภายใต้กิจกรรมความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออก เพื่อขจัดความยากจน 
(ระยะที่สอง) ข้อริเริ่มของการรวมตัวของอาเซียน แผนงานระยะที่สี่ ความร่วมมือกับกลไกอนุภูมิภาค อาทิ ความร่วมมือ
ล้านช้าง - แม่น้้าโขง ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง และแผนงานเศรษฐกิจอาเซียน
ตะวันออก แผนงานข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 - 2568 

3. ส่งเสริมและขยายความร่วมมือความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภูมิภาค และสนับสนุน  
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ สถาบันวิจัย สถาบันการเงินภาคเอกชน และชุมชน เพื่อร่วมกัน
ส่งเสริมการพัฒนาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนในภูมิภาค 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ้าเป็น  
ต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผล 
และประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2564 วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
051064 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลง

เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 
 
สารัตถะ : สกพอ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2564 
เรื่อง การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในฐานะหน่วยงานเลขานุการ  

ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เสนอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ตามข้อเสนอ สกพอ.  
ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. เห็นชอบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการอุตสาหกรรมรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม เพิ่มเติม จ้านวน 5 แห่ง 
โดยตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี 3 แห่ง และจังหวัดระยอง 2 แห่ง รวมพื้นที่โครงการทั้งสิ้น 6,884.42 ไร่ โดยเป็นพ้ืนท่ีรองรับ
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การบินและโลจิสติกส์ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
หุ่นยนต์ และดิจิทัล ประมาณ 5,098.56 ไร่ ประกอบด้วย 1) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  
พื้นที่รองรับอุตสาหกรรม 698.89 ไร่ 2) นิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่รองรับอุตสาหกรรม 
1,501.43 ไร่ 3) นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน จังหวัดชลบุรี พื้นที่รองรับอุตสาหกรรม 978.49 ไร่ 4) นิคมอุตสาหกรรม 
เอ็กโกระยอง จังหวัดระยอง พื้นที่รองรับอุตสาหกรรม 421.05 ไร่ และ 5) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล 
เอสเตท ระยอง จังหวัดระยอง พ้ืนท่ีรองรับอุตสาหกรรม 1,498.70 ไร่ 

2. เห็นชอบการจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล
และเทคโนโลยีช้ันสูงบ้านฉาง ต้าบลบ้านฉาง อ้าเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พื้นที่ประมาณ 519 ไร่ สามารถรองรับ 
การประกอบกิจการประมาณ 360 ไร่ โดยจะพัฒนาเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย 

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

เพื่อเป็นการสร้างโอกาสรองรับการลงทุนส้าหรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย S-Curve ในอนาคต โดยจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ 
เขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก รวมทั้ งส่ งเสริมให้ เกิดการลงทุน  
และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยไปสู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สร้างนวัตกรรม  
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านดิจิทัล โดยพัฒนากลุ่ม
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จะก้าหนดพื้นท่ีน้าร่องของ EEC ในการพัฒนาระบบโครงข่าย 5G อย่างเต็มรูปแบบ  

3. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ จ้านวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์นวัตกรรม
การแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ (พัทยา) หรือ EECmd โดยเปลี่ยนแปลงแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเขตส่งเสริมฯ 
และเพิ่มเติมพื้นที่ประมาณ 18.685 ไร่ ท้าให้พื้นที่รวมของ EECmd จากเดิมจ้านวนประมาณ 566 ไร่ เป็นจ้านวน
ประมาณ 585 ไร่ 

4. มอบหมายให้เลขาธิการ สกพอ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ลงนามในประกาศเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมอบหมายให้ สกพอ. ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดท้าร่าง
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการจัดท้าแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนา
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคณะรัฐมนตรีพิจารณา ต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เรื่องการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษเพิ่มเติม ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ เนื่องจากการจัดตั้ง  
และเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการอุตสาหกรรม และเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ 
ได้มีการก้าหนดขอบเขตพื้นที่ ประกอบกิจการส้าหรับการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาส
รองรับการลงทุนส้าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-Curve ในอนาคต โดยจะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุน และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบตามที่ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในฐานะหน่วยงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาการพิเศษภาคตะวันออกเสนอ และให้ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันนออก ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันนออก 
และหน่วยงานเจ้าของโครงการที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาด้าเนินการ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


