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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2564 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071264 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บางส่วน เพื่อด าเนินการก่อสร้างโครงการ

อ่างเก็บน้ าคลองพร้าว จังหวัดตราด 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บางส่วน  
เนื้อที่ประมาณ 81 ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว จังหวัดตราด ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว
จะแจ้งให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินการตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ในการตราพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง บางส่วน เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว 
จังหวัดตราด ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2545 มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

โดยกรมชลประทานร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี ศึกษาวิธีกักเก็บน้ าเพื่อประโยชน์จากสภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุก 
ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในพื้นที่เกาะช้าง ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า พื้นที่ที่เหมาะสมสามารถก่อสร้างเป็น  
อ่างเก็บน้ าได้ ๕ แห่ง รวมถึงอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว จังหวัดตราด กรมชลประทานจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา
ท าการศึกษาความเหมาะสม ส ารวจออกแบบรายละเอียดโครงการอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว จังหวัดตราด แล้วเสร็จในปี 2552 
และศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ ในปี 2555 

2. การก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว จ าเป็นต้องใช้พื้นที่ทั้งสิ้น 270 ไร่ แบ่งเป็น (1) พื้นที่ป่า 
ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เนื้อที่ประมาณ 189 ไร่ และ (2) พ้ืนท่ีในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะช้าง บางส่วน เนื้อท่ีประมาณ 81ไร่ 

3. กรมชลประทานมีความจ าเป็นต้องขอเพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ จึงได้ขอความเห็น  
จากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา 7 แห่งพระราชอุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. 2562 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2532 

4. คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน 256๑ ได้เห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บางส่วน เนื้อที่ประมาณ 81 ไร่ เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว จังหวัดตราด 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้ในฤดูแล้งในพื้นที่ 
เกาะช้าง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ 
4.1 ควรมีการศึกษาวิจัยทางเลือกอื่นเพิ่มเติมเพื่อลดปริมาณการใช้น้ า 
4.2 รายงาน EIA ไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพน้ าเท่าที่ควร จึงควรมีการศึกษาแบบจ าลองเพื่ออธิบาย

ผลกระทบต่อคุณภาพน้ าให้เหมาะสม 
4.3 ให้ความส าคัญกับปัญหาปริมาณน้ าเสียที่เพิ่มขึ้นภายหลังก่อสร้าง จึงควรมีมาตรการจัดการกับน้ าเสีย  

ให้เหมาะสม 
4.4 ควรมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าที่มีต่อทรัพยากรและวางแผนการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว 
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ เห็นชอบกับการเสนอเรื่องขอความเห็นชอบ 

ในหลักการเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง บางส่วนแล้ว เพื่อก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ าคลองพร้าว  
โดยมีความเห็นเพิ่มเติม 

5.1 ขอให้ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2561 

5.2 ขอให้น ามาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 และเมื่อวันที่ 
12 พฤษภาคม 2558 ใช้ประกอบการด าเนินโครงการ และให้ เจ้าหน้าที่ ให้ความส าคัญกับการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเข้มงวด 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงานทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วน  
ที่เกีย่วข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2564 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071264 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... จ านวน 3 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าคลองสะเดา เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าคลองจ าไหร เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองหัวช้าง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 3 ฉบับ ท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ า
ชลประทานอ่างเก็บน้ าคลองสะเดา ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าคลองจ าไหร ในท้องที่จังหวัดสงขลา และทางน้ า
ชลประทานคลองหัวช้าง ในท้องที่จังหวัดพัทลุง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ า  
ที่น าน้ าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแล
ปริมาณน้ า และให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการชลประทาน

สงขลา และโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่าเชียด เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จ านวน 3 ฉบับ 
ดังนี ้

1. ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าคลองสะเดา ในท้องที่ต าบลส านักแต้ว อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 
2. ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าคลองจ าไหร ในท้องที่ต าบลคลองหอยโข่ง อ าเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลา 
3. ทางน้ าชลประทานคลองหัวช้างกิโลเมตร 0.000 ในท้องที่ต าบลโคกสัก อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  

ถึงกิโลเมตรที่ 24.000 ในท้องที่ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหนด จังหวัดพัทลุง เป็นทางน้ าชลประทานท่ีได้มีการประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับวันท่ี 6 กันยายน 2550 (ฉบับท่ี 1/2550) และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และเพื่อให้การใช้น้ า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งท าให้ทราบถึงปริมาณของน้ าที่ขาดหายไป
จากระบบการชลประทาน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ฉบับวันที่ 12 กรกฎาคม 2539 ประกอบกับในปัจจุบัน การใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานนอกภาคเกษตรกรรม 
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อกิจการโรงงานและการประปา ท าให้ปริมาณของน้ าในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง ในการนี้
เพื่อให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างประหยัดและถูกวิธี และเพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งท าให้ทราบถึงปริมาณน้ าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน สมควรก าหนดให้ ทางน้ า
ชลประทานในเขตโครงการชลประทานเพชรบุรี เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน จ านวน 3 ฉบับ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
ดังกล่าว รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของแผนท่ีท้ายกฎกระทรวง ในส่วนของช่ือท้องที่การปกครอง
และแนวเขตการปกครองท้องที่ ตลอดจนตรวจสอบพ้ืนท่ีและจุดยึดโยงต่างๆ ให้ถูกต้องและให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งแก้ไขช่ือ
ผู้ลงนามให้เป็นปัจจุบันก่อนประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2564 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071264 
 
เรื่อง : งบการเงินและรายงานระจ าปี 2563 ขององค์การสะพานปลา 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การสะพานปลา (อสป.) และรายงาน
ประจ าปี 2563 ของ อสป. 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กษ. รายงานว่า 
1. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งส านักงานการตรวจ

เงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสรุปได้ ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม/(ลด) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
รวมสินทรัพย์ 1,334.49 1,225.60 108.89 

รวมหนี้สิน 1,177.47 1,084.15 93.32 

รวมส่วนของทุน 157.02 141.45 15.57 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
รวมรายได้ 240.74 201.51 39.23 
รวมค่าใช้จ่าย 216.45 227.76 (11.31) 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 0.07 (0.27) 0.34 
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 24.36 (26.52) 50.88 

2. ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 ที่ส าคัญ สรุปได้ ดังนี ้

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (อสป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต และด้านการลดความ
เหลื่อมล้ า 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1 ด้านการให้บริการ อสป. ให้บริการสถานที่ขนถ่ายสัตว์น้ าและจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าให้แก่ชาวประมง
และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง โดยมีเรือประมงและรถบรรทุกเข้ามาขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ ารวม 33,378 เที่ยว 
และ 21,030 เที่ยว ตามล าดับและมีปริมาณสินค้าสัตว์น้ ารวม 280,896 ตัน มูลค่า 12,221 ล้านบาท 

2.2 ด้านการลงทุน อสป. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมบ ารุงสิ่งปลูกสร้างของหน่วยงานต่าง ๆ (เช่น สะพานปลา
และท่าเทียบเรือ) รวม 14.18 ล้านบาท นอกจากนี้มีการปล่อยสินเชื่อการประมงเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงเรือประมงให้แก่
ชาวประมง จ านวน 39 ราย มูลค่า 11.25 ล้านบาท รวมทั้งส่งเสริมการประมง โดย อสป. ได้จัดสรรเงินทุนส่งเสริม  
การประมง จ านวน 98,567 บาท เพื่อด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น งานส่งเสริมฐานะและสวัสดิการด้านการประมง  
และงานส่งเสริมอาชีพประมง 

2.3 ด้านการด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง โดยเป็นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือชาวประมงและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ อสป. เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้ (1) โครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ า  
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูป และ (2) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการประมง โดยมีรายได้รวม 5.36 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายรวม 6.56 ล้านบาท และขาดทุนสุทธิ 1.20 ล้านบาท 

3. แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 17 โครงการ สรุปได้ ดังนี้ 
3.1 ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการสู่องค์กรที่ ทันสมัยอย่างมีธรรมาภิบาล 

ประกอบด้วย 8 โครงการ เช่น โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการด้านนวัตกรรม โครงการส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของคณะกรรมการ อสป. และโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในหน่วยงาน 

3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงให้ถูก
สุขอนามัยได้รับมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 4 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพและโครงการ
ปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา 

3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างศักยภาพการจัดหารายได้และพัฒนาสะพานปลาท่าเทียบเรือปลาให้ทันสมัย 
ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการหารายได้จากการบริหารสินทรัพย์สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง  
และโครงการหารายได้จากการด าเนินกิจกรรมตลาดผลิตภัณฑ์และบริการ 

3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายเครือข่ายและส่งเสริมธุรกิจชาวประมงและผู้ประกอบการให้มีความเติบโต 
และยั่งยืนในอาชีพประมง ประกอบด้วย 3 โครงการ เช่น โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพ  
ผู้ประกอบธุรกิจประมงและโครงการพัฒนาอาชีพการแปรรูปสินค้าและธุรกิจประมงพ้ืนบ้าน 

มติ ครม. : 1. รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินขององค์การสะพานปลา และรายงานประจ าปี 2563 ขององค์การ
สะพานปลา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (องค์การสะพานปลา) จัดท ารายงานงบการเงินและรายงานกิจการ
ประจ าปี 2558 - 2562 เสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ 
จัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 
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3. ในการจัดท ารายงานงบการเงินและรายงานกิจการประจ าปีตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (องค์การสะพานปลา) เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 1 ปี นับตั้งแต่สิ้นปีงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2564 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071264 
 
เรื่อง : ร่างคู่มือการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะ (Gender Responsive Budgeting-GRB : A Practical 

Handbook) 
 
สารัตถะ : พม. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ร่างคู่มือการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะ (Gender Responsive Budgeting-GRB : A 
Practical Handbook) (ร่างคู่มือฯ) 

2. ให้หน่วยงานน าคู่มือฯ พร้อมแบบรายการตรวจสอบการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมติเพศภาวะ  
(แบบรายการฯ) ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม  
และเหมาะสมตามความจ าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล เพื่ อให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 71 วรรค 4 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
พม. รายงานว่า 
1. ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานกรรมการ ได้มีมติ
เห็นชอบร่างคู่มือฯ และแผนงานในการขับเคลื่อนการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะ  (ตามข้อ 2.) และให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องน าคู่มือฯ พร้อมแบบรายการฯ ไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเหมาะสมตามความจ าเป็น
และความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล โดยร่างคู่มือฯ ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยคณะท างาน 
เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะ ซึ่งมีอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
เป็นประธาน คณะท างานประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี และผู้แทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงบประมาณ (สงป.) และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
รวมจ านวน 12 คน ท าหน้าที่ก าหนดรูปแบบ วิธีการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะ เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  
และขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานมีการจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย  

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

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 71 วรรค 4 รวมถึงส่งผลให้การใช้จ่าย
งบประมาณของภาครัฐมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และสภาพของบุคคล เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาสถานภาพสตรี (กสส.) ซึ่งมีอ านาจและหน้าที่เสนอแนะ
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสตรีต่อ กยส. 

2. ร่างคู่มือฯ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังน้ี 
หัวข้อ รายละเอียด 

แน วคิ ด ใน ก ารจั ดท า
งบประมาณที่ค านึงถึงมิติ
เพศภาวะ 

- เพื่อเป็นเครื่องมือในการบูรณาการมุมมองเพศภาวะเข้าสู่กระบวนการจัดการ
งบประมาณทั้งรายรับและรายจ่าย เพื่อให้การตัดสินใจในการจัดสรรและการใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด โดยมีความสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเป็นธรรมใน  
ทุกมิติ รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการส าคัญในพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย ได้แก่ อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 
ปฏิญญาปักกิ่ง และแผนปฏิบัติการเพื่อความก้าวหน้าของสตรี  
- จัดท าขึ้นจากการศึกษาแนวทางการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะจาก
องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และ
เพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women : UN WOMEN) และองค์การเพื่อความร่วมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and 
Development : OECD) องค์กรระดับภูมิภาค คือ สหภาพยุโรป และองค์กรในประเทศ
ไทย คือ สถาบันพระปกเกล้า รวมทั้งเอกสารวิชาการและตัวอย่างจากประเทศต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะ โดยกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัวได้น าข้อมูลดังกล่าวมาประมวล เรียบเรียง และจัดท าเนื้อหาให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติ และน าไปสู่การจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะของหน่วยงาน โดยมี
เป้าหมายสูงสุด คือ การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม และเหมาะสมตามความ จ าเป็น
และความต้องการที่แตกต่างกันของประชากรที่มีความแตกตา่งของเพศ วัย และสภาพของบุคคล  

ห ลั ก ก า ร ส า คั ญ ข อ ง
งบประมาณที่ค านึงมิ ติ
เพศภาวะ 

การวิเคราะห์ความต้องการ โอกาส ข้อจ ากัด และการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกันของ
หญิ งและชายที่จะต้องค านึงถึงในกระบวนการงบประมาณ โดยน าปัจจัยต่าง ๆ  
มาวิเคราะห์ เช่น อายุ อัตลักษณ์ทางเพศ ระดับการศึกษา ชาติพันธุ์ ความพิการ สถานะ
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ทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น โดยมี 3 องค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ (1) การวิเคราะห์
งบประมาณแบบมิติเพศภาวะ โดยพิจารณาว่า มาตรการทางงบประมาณและนโยบาย 
ที่เกี่ยวข้องมีผลกระทบอย่างไรต่อความเสมอภาค หรือสามารถลดความไม่เสมอภาค
ระหว่างเพศได้หรือไม่อย่างไร (2) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยน าผลวิเคราะห์และ
ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ไปพัฒนาเป็นโครงการ นโยบาย แผนงาน กิจกรรม เพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในการจัดสรรงบประมาณ และ (3) การบูรณาการแนวคิดระบบ
งบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะในกระบวนการงบประมาณอย่างเป็นระบบ โดย
ค านึงถึงความแตกต่าง ความหลากหลาย ประโยชน์ และผลกระทบที่มีต่อเพศหญิง  
เพศชาย และกลุ่มอัตลักษณ์ที่หลากหลาย เข้าสู่กระบวนการและวงจรงบประมาณทั้งระบบ 
โดยทั้ง 3 องค์ประกอบนั้น ประกอบไปด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี ้
    ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห์สถานการณ์ : ระบุประเด็นความเสมอภาคระหว่างเพศ 
    ขั้นตอนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน : เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ 
(วัตถุประสงค์ภาพรวมของโครงการ วัตถุประสงค์เฉพาะที่เกี่ยวกับการส่งเสริมความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ กิจกรรมหลักในโครงการ และงบประมาณ) 
    ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์มิติเพศสภาวะของกิจกรรมต่าง ๆ (ผู้ ได้รับประโยชน์หรือ
ผู้ใช้บริการสาธารณะ ความพึงพอใจของผู้หญิงและผู้ชายในการใช้บริการสาธารณ ะ 
กระบวนการตัดสินใจ และผลกระทบ) 
    ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์มิติเพศภาวะในการจัดสรรงบประมาณและที่เกี่ยวข้อง 
    ขั้นตอนท่ี 5 พัฒนาวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงความเสมอภาคระหว่างเพศ 
    ขั้นตอนท่ี 6 การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการจัดสรรงบประมาณเพื่อบรรลุเป้าหมาย
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ 
    ขั้นตอนท่ี 7 การน ามิติเพศภาวะเข้าสู่กระบวนการจัดท างบประมาณทุกขั้นตอน 

ตั ว อ ย่ า ง ก า ร จั ด ท า
งบประมาณที่ค านึงมิ ติ
เพศภาวะของประเทศ
ไทยและต่างประเทศ 

- ประเทศไทยกับการปรับเปลี่ยนบริการสาธารณะอย่างมีมิติเพศภาวะ จากประเด็น
ปัญหาที่มีเด็กผู้หญิงถูกข่มขืนบนรถไฟ ท าให้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดท าตู้ขบวน
รถไฟส าหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการเดินทาง
ของผู้หญิงบนรถไฟ โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง
เป็นการเฉพาะและมุ่งแก้ไขปัญหาที่สาเหตุนั้น ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวจัดอยู่ในประเภท
งบประมาณที่จัดสรรให้กับกลุ่มเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งเป็นการเฉพาะ ซึ่งถือเป็นส่วน
หนึ่งของงบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะ 
- ประเทศอินโดนีเซีย ส่งเสริมทักษะอาชีพแก่สตรีเพื่อค่าแรงท่ีเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิง
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และผู้ชาย เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียมีผู้หญิง ร้อยละ 75 ในภาคเกษตร ปลูกข้าว 
และมีส่วนร่วมในการท าประมง โดยท าหน้าที่คัดแยกปลาและการตลาด ส่วนผู้ชาย 
มีหน้าที่ออกไปจับปลา รัฐบาลจึงจัดการอบรมเพื่อฝึกทักษะการเกษตรการประมง  
และป่าไม้ พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือในการอบรมผู้หญิงด้วย เพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้หญิง
สามารถท างานในภาคการเกษตรได้ และได้รับค่าจ้างท่ีเท่าเทียมกับผู้ชาย เป็นต้น 

ประโยชน์ - ท าให้ทราบว่านโยบายของรัฐมีผลกระทบอย่างไรกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
แตกต่างกันทั้งในฐานะผู้บริโภค ผู้ใช้สาธารณูปโภค และผู้เสียภาษี ซึ่งเป็นหลักการ
พื้นฐานของความเท่าเทียมกันระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในด้านต่าง ๆ และท าให้เกิด 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ประชาคมโลกได้ร่วมก าหนดไว้ ที่จะบรรลุในปี  
พ.ศ. 2573  
- ส่งผลให้เกิดการกระจายทรัพยากรที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ท าให้ใช้ทรัพยากรได้อย่าง
มีประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างคู่มือการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึง

มิติเพศภาวะ (Gender Responsive Budgeting-GRB: A Practical Handbook) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์เสนอ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
และงบประมาณให้ตรงตามความจ าเป็นและความต้องการที่แตกต่างกันของเพศ วัย และสภาพของบุคคล ทั้งในทางด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 71  
วรรค 4 รวมถึงส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการของร่างคู่มือการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะ ตามที่กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับข้อเสนอแนะของ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสังเกตของส านักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างคู่มือการจัดท า
งบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะและแบบรายการตรวจสอบการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะให้เหมาะสม
มากยิ่งขึ้นก่อนด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

2. ให้กระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แจ้งให้หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานอื่น  
ที่เกี่ยวข้องน าคู่มือการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะพร้อมแบบรายการตรวจสอบการจัดท างบประมาณ  
ที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะที่ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณต่อไป รวมทั้งเผยแพร่
คู่มือการจัดท างบประมาณที่ค านึงถึงมิติเพศภาวะให้เป็นที่รับรู้ทั่วไปและแจ้งต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบ 
ตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2564 วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
071264 
 
เรื่อง : ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี 1 เอ 1 บี และ 1 บีเอ็ม เพื่อท าเหมืองแร่และเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้าง

เส้นทางล าเลียงแร่ ทางตรวจการ พื้นที่ รักษาความปลอดภัย และโครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ระหว่างแปลงประทานบัตร ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ท่ีจังหวัดสระบุรี 

 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการผ่อนผันให้บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ใช้ประโยชน์
พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 เอ 1 บี และ 1 บีเอ็ม เพื่อท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ ตามค าขอประทานบัตรที่ 3 -7/2556 และที่ 9-11/2556 ซึ่งร่วมแผนโครงการท าเหมืองเดียวกัน  
และตามค าขอที่ 12-17/2556 ซึ่งร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 27340/14390 
27341/14391 และที่ 27348/14392 ของผู้ขอเอง และเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างเสน้ทางล าเลยีงแร่ ทางตรวจการ 
พื้นที่รักษาความปลอดภัย และโครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างแปลงประทานบัตร ตามค าขออนุญาตเข้า
ท าประโยชน์ในเขตป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 15 
พฤษภาคม 2533 วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2538 และวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2544) 

อนึ่ง เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชันที่ 1 เอ 1 บี และ 1 บีเอ็ม  
เพื่อท าเหมืองแร่ และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่แล้ว อก. โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่จะได้ด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณา
อนุญาตประทานบัตรต่อไป ทั้งนี้ จะได้ก าหนดมาตรการการก ากับดูแลที่มีความเข้มข้นและด าเนินการก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระท าผิดอีก และหากมีการ
กระท าความผิดอีกก็จะใช้มาตรการลงโทษในข้ันสูงสุด 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที่ ๑ เอ ๑ บี และ ๑ บีเอ็มเพื่อท าเหมืองแร่ 

และเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างเส้นทางล าเลียงแร่ ทางตรวจการ พื้นที่รักษาความปลอดภัย และโครงการปลูกต้นไม้ 
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างแปลงประทานบัตร ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี มาเพื่อขอให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสนอความเห็นในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

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

เพื่อจะได้ด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการด าเนินการ  

ในพื้นที่ เดิมที่มีการท าเหมืองมาก่อน อยู่ในเขตแหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองตามแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑  โครงการดังกล่าวมีความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจ มีความคุ้มค่าและความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ประกอบ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องกับการใช้ประโยชน์พื้นท่ีลุ่มน้ าช้ันท่ี ๑ เอ ๑ บี และ ๑ บีเอ็ม เพื่อท าเหมืองแร่ 
ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) และเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างเส้นทางล าเลียงแร่ ทางตรวจการ พ้ืนที่รักษา
ความปลอดภัยและโครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างแปลงประทานบัตร ตามค าขอประทานบัตรดังกล่าว 
ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ แล้ว และได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนผัน
บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ ๑ เอ ๑ บี และ ๑ บีเอ็ม เพื่อท าเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตามค าขอประทานบัตรที่ ๓-๗/๒๕๕๖ และที่ ๙-๑๑/๒๕๕๖ 
ซึ่งร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกัน และตามค าขอท่ี ๑๒-๑๗/๒๕๕๖ ซึ่งร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรที่ ๒๗๓๔๐/๑๔๓๙๐/๒๗๓๔๑/๑๔๓๙๑ และที่ ๒๗๓๔๘/๑๔๓๙๒ ของผู้ขอเอง และเพื่อใช้ประโยชน์ใน
การสร้างเส้นทางล าเลียงแร่ ทางตรวจการ พื้นที่รักษาความปลอดภัย และโครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
ระหว่างแปลงประทานบัตร ตามค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๓ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ และวันที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ อย่างไรก็ตามเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ ๑ เอ ๑ บี  
และ ๑ บีเอ็ม เพื่อท าเหมืองแร่แล้ว และหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อนุญาตให้เข้าท าประโยชน์ในพื้นที่แล้ว ขอให้กระทรวง
อุตสาหกรรมด าเนินการให้ครบถ้วนถูกต้องตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการพิจารณาอนุญาต
ประทานบัตรต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ก าหนดมาตรการการก ากับดูแลที่มีความเข้มข้นและด าเนินการก ากับดูแลการประกอบ
กิจการของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท า
ความผิดอีก และหากมีการกระท าความผิดอีกก็ต้องใช้มาตรการลงโทษข้ันสูงสุดต่อไป 

มติ ครม. : อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ช้ีแจงว่า พื้นที่ทั้งหมดที่เสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์
พื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 เอ 1 บี และ 1 บีเอ็ม เพื่อท าเหมืองแร่ รวมถึงพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างเส้นทางล าเลียงแร่ 
ทางตรวจการ พื้นที่รักษาความปลอดภัยและโครงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างแปลงประทานบัตรที่ 
27874/14766 และที่ 27893/15031 เนื้อที่ 140 ไร่ 2 งาน 71 ตารางวา ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด 
(มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี ในครั้งนี้เป็นพื้นที่เดิมที่เคยได้รับการผ่อนผันให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ าช้ั นที่ 1 เอ 1 บี  
และ 1 บีเอ็ม มาก่อนแล้ว ส าหรับการด าเนินคดีอาญากับบริษัทฯ นั้น พนักงานอัยการมีค าสั่งไม่ฟ้องทุกคดีและคดีถึงที่สุดแล้ว 
ส่วนคดีแพ่ง อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล ซึ่งหากผู้รับประทานบัตรกระท าผิดก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ทางราชการ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า 
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1. รับทราบตามที่อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ชี้แจง 
2. อนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรมก ากับการประกอบกิจการของ 

ผู้รับประทานบัตรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเง่ือนไขต่างๆ โดยเคร่งครัด  รวมทั้งติดตามความคืบหน้า 
ในการด าเนินคดีกับบริษัทฯ และก ากับดูแลให้บริษัทฯ ด าเนินการตามค าพิพากษาของศาลให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป ทั้งนี้ 
ให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคมไปพิจารณาด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

3. มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม พิจารณาก าหนด
มาตรการฟื้นฟูแวดล้อมส าหรับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ลุ่มน้ าช้ันที่ 1 เอ 1 บี และ 1 บีเอ็ม ในครั้งนี้  
โดยก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ใกล้เคียงหรือพื้นที่อื่นที่มีความเหมาะสมตั้งแต่ได้รับอนุญาตให้เข้า
พื้นที่ในทันที เพิ่มเติมจากมาตรการที่ด าเนินการอยู่ตามปกติ 
 


