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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2560 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
281160 
 
เรื่อง : มาตรการด้านการเงินส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณามาตรการด้านการเงินส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 

1. ขยายระยะเวลาโครงการรวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน  
แก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่เกิน 2,837.50 ล้านบาท โดยให้ธนาคาร
ออมสินท าความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตามภาระที่เกิดขึ้นจริงกับส านักงบประมาณ (สงป.) ต่อไป ทั้งนี้ 
ขอให้สถาบันการเงินท่ีเข้าร่วมโครงการมีความเข้มงวดในการพิจารณาอนุมัติสินเช่ือ โดยต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีสถาน
ประกอบการและมีการด าเนินธุรกิจอยู่ในพื้นที่อย่างแท้จริง รวมถึงขอความร่วมมือให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ  
เร่งด าเนินการอนุมัติค าขอสินเช่ือท่ียังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

2. ขยายเวลามาตรการพักช าระหนี้ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และอนุมัติ
งบประมาณชดเชยไม่เกิน 673.2 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชดเชยตามหลักการเดิม โดยให้ ธ.ก.ส. ท าความตกลงกับ สงป. 
เพื่อข้อรับการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมและความจ าเป็นต่อไป 

3. ขยายระยะเวลาและปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่เกิน 90 ล้านบาท โดยให้ศูนย์อ านวย 
การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานจัดสรรงบประมาณและท าความตกลงกับ สงป. เพื่อขอรับ 
การจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมและความจ าเป็นต่อไป 

4. เห็นชอบโครงการสินเช่ือฉุกเฉินเพื่อมุสลิม และอนุมัติงบประมาณชดเชยไม่เกิน 200 ล้านบาท  
โดยให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ท าความตกลงในการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตามภาระที่เกิดขึ้นจริง
กับ สงป. ต่อไป 

5. รับทราบโครงการสินเช่ือบ้านมุสลิมชายแดนใต้ของ ธอท. และโครงการสินเช่ือส าหรับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (ศอ.บต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ประกอบการและเกษตรกรในพ้ืนท่ี รวมถึง
เป็นการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กระทรวงการคลังได้เสนอโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน ๓ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (ปรับปรุงใหม่) เพื่อขยายระยะเวลาโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ออกไปอีก 5 ปี พร้อมทั้งปรับคุณสมบัติผู้ขอสินเช่ือและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของโครงการให้รวมถึง 
การลงทุนในการขยายกิจการได้ กระทรวงการคลังจึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณามาตรการด้านการเงินส าหรับ 
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้ 

1. โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาตใต้ (ปรับปรุงใหม่) 
2. มาตรการพักช าระหนี้ลูกค้าใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ธ.ก.ส. 
3. โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยก่อการร้ายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
4. โครงการสินเช่ือฉุกเฉินเพื่อมุสลิมและโครงการสินเช่ือบ้านมุสลิมชายแดนใต้ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) 
5. โครงการสินเช่ือส าหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบเพราะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 

ของผู้ประสบภัย และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจเฉพาะกิจ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ท าให้เกิดเงินหมุนเวียนและเงินลงทุนในระบบเศรษฐกิจสูงขึ้น 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบมาตรการด้านการเงินส าหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังร่วมกับศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของมาตรการและรายงานผลต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาชายแดนภาคใต้เพื่อทราบเป็นระยะ ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแนวทาง/มาตรการ 
ในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2560 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
281160 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบตามมาตรการในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและขอผ่อนผันการปฏิบัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 เรื่อง แผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศ โครงการ
ก่อสร้างระบบท่อส่งประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย 

 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบตามมาตรการข้อ 3 (1)(ค) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต  
ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้  
ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ในการด าเนินการโครงการก่อสร้างระบบท่อ 
ส่งน้ าประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย (โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย  
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนท่ี 2 ปีงบประมาณ 2558) 

2. ผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 (เรื่อง แผนแม่บทการจัดการปะการัง
ของประเทศ) ในการด าเนินการโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย (โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะที่ 1 ส่วนที่ 2 
ปีงบประมาณ 2558) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การประปาส่วนภูมิภาคเสนอโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยที่บรรจุไว้ใน

แผนการลงทุนหลักโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2557 (เพิ่มเติม) ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีมติ  
เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2557 อนุมัติแผนการลงทุนดังกล่าว 

2. เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีพื้นที่โครงการอยู่ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดว่าห้ามการขุด การถมทะเลในบริเวณดังกล่าว เว้นแต่การด าเนินการ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุน
การพัฒนาธุรกิจและการท่องเที่ยวบนเกาะสมุย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในส่วนราชการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด และ
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ นอกจากนั้น ยังถูกก าหนดให้เป็นเขตการใช้ประโยชน์ในแนวปะการังตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535 เรื่อง แผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศ จ าเป็นต้องท าการขอความเห็นชอบ 
ตามมาตรการข้อ 3 (1)(ค) และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีในข้อดังกล่าว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบเพื่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาบริการ

ประชาชน รองรับการพัฒนาธุรกิจและการท่องเที่ยวในเขตอ าเภอดอนสัก อ าเภอขนอม อ าเภอเกาะสมุย  และบริเวณ
ใกล้เคียงให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ตามนัยมาตรา 62 และ 63 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ทั้งนี้  
การด าเนินการก่อสร้างขอให้ระมัดระวังการด าเนินการในเรื่องฝุ่นตะกอน โดยเฉพาะบริเวณแนวชายฝั่งเกาะสมุย  
ซึ่ งมีแนวปะการั ง และเนื่องจากการวางท่อประปามีขนาดให ญ่ซึ่ งแตกต่างจากการวางสายเคเบิล ดั งนั้น  
ในช่วงการด าเนินการก่อสร้างขอให้แจ้งกรมประมงทราบ เพื่อจะได้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีหรือคณะกรรมการเข้าร่วมสังเกตการณ์
ในการก่อสร้าง และเมื่อได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้รายงานให้กรมประมงทราบ พร้อมแนบพิกัด  
ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวด้วย 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) ด าเนินการ
ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 และ
คณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2559  
เมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2559 อย่างเคร่งครัดต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2560 วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
281160 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน ในท้องที่ต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – หมู่เกาะพะงัน) 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน ในท้องที่
ต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติ
ธารเสด็จ – หมู่เกาะพะงัน) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ทส. รายงานว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมป่าไม้ ได้ด าเนินการส ารวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

เกาะพะงัน และเกาะต่างๆ ในท้องที่ต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน และต าบลอ่างทอง 
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีสภาพพื้นที่โดยทั่ว ไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่าดงดิบช้ืน  
มีความอุดมสมบูรณ์สูง มีสัตว์ป่าและนกชนิดต่างๆ เป็นจ านวนมาก มีจุดเด่นที่น่าสนใจ สมควรประกาศจัดตั้งเป็นอุทยาน
แห่งชาติธารเสด็จ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2. ในการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2542 วันที่10 กุมภาพันธ์ 2542 ที่ประชุมมีมติ 
เห็นควรก าหนดพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 1,030 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในท้องที่อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 
70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,750 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยให้ กษ. (กรมป่าไม้) ด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาทบทวนในการก าหนดขอบเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่จะประกาศ และพิจารณาตั้งช่ืออุทยาน
แห่งชาติให้เหมาะสม เนื่องจากพื้นที่ที่ส ารวจครอบคลุมทะเลและหมู่เกาะใกล้เคียงและในคราวประชุมคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2543 วันท่ี 17 ตุลาคม 2543 ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนช่ือ “อุทยานแห่งชาติน้ าตกธารเสด็จ” 
เป็น “อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – หมู่เกาะพะงัน” และกันพื้นที่ท ากินของราษฎรออกทั้งหมดและผนวกชายหาดทะเล 
มาเป็นอุทยานแห่งชาติ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกม./ชป./กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพิ่มเติม และ
สงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้ด าเนินการรังวัดหมายแนวเขตพื้นท่ีเตรียมประกาศให้เป็นอุทยาน
แห่งชาติธารเสด็จ – หมู่เกาะพะงัน โดยกันพื้นที่ในทะเลบางส่วนออก เนื่องจากตัวแทนชาวประมง ในต าบลเกาะพะงัน 
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชาวบ้านได้คัดค้านการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ เพราะเกรงว่าจะได้รับ
ผลกระทบในการประกอบอาชีพการประมงและการท่องเที่ยว โดยคงเหลือพื้นที่ที่จะก าหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ  
เนื้อท่ีประมาณ 28,116 ไร่ 

4. ต่อมาได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการประกาศอุทยานแห่งชาติ เตรียมการ และคณะท างาน
ติดตามเร่งรัดการด าเนินการประกาศพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้สามารถด าเนินการประกาศอุทยานแห่งชาติ
เตรียมการได้ตามวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็ว โดยได้มีการประชุมร่วมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน 
(เตรียมการ) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติและจ านวนเนื้อที่ในความคุ้มครอง ดูแล 
รักษาพื้นที่จริง โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี ปี พ.ศ. 2545 แผนที่ภูมิประเทศของกรมแผนที่ทหารและ
ภาพถ่ายดาวเทียม จาก Google Earth ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้แนวเขตอุทยานแห่งชาติให้สอดคล้องกับสภาพภูมิ
ประเทศ เช่น ล าห้วย แนวถนน แนวขอบป่า และกันพื้นที่ที่มีร่องรอยการท ากิน ที่อยู่อาศัย พื้นที่ที่มีร่องรอยการใช้
ประโยชน์ท่ีปรากฏบนแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสี ปี พ.ศ. 2545 รวมทั้งพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใต้
ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเกาะพะงัน เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านใต้ – ท้องนายปาน และสายบ้านท้องนาง – น้ าตกธารเสด็จ ออกจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้การประกาศ
อุทยานแห่งชาติสามารถด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้ และป้องกันปัญหาความขัดแย้ง การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อน
ภายหลังการประกาศอุทยานแห่งชาติ ซึ่งภายในแนวเขตอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน มีพื้นที่กันออก จ านวน 
34 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 707 ไร่ 68 ตารางวา โดยพื้นที่ดังกล่าวยังคงสถานภาพเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ไม่มีพื้นที่
ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดิน และได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จากการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  
ในการค านวณเน้ือที่อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – เกาะพะงัน ที่ได้ปรับแนวเขตฯ แล้ว คงเหลือพื้นที่ท่ีจะก าหนดให้เป็น
อุทยานแห่งชาติ เน้ือที่ประมาณ 26,895 ไร่ 

5. ทส. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน ในท้องที่ต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจน
ทิวทัศน์สวยงาม มีที่ราบตามหุบเขาและบริเวณอ่าวธารเสด็จ มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ ได้แก่ ยอดเขาหรา เป็นยอด
เขาที่สูงที่สุดและเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีเขาตาหลวง เขากินนอน เขาลาดไม้แก้ว และเขาไม้งาม  
ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารที่ส าคัญของเกาะพะงัน มีน้ าไหลตลอดทั้งปี น้ าตกแพงเป็นน้ าตกที่
มีความสวยงาม สภาพป่าเป็นป่าดงดิบช้ืน เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น กวาง ลิง ค่าง นางอาย พังพอน 
กระรอก หมู่ป่า ค้างคาว และนกชนิดต่างๆ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญและเป็นสมบัติล้ าค่าของชาติ สมควรสงวนไว้
ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม ด้วยการก าหนดให้บริเวณที่ดินดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ 
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มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าเกาะพะงัน ในท้องที่ต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ 
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... (อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ – หมู่เกาะพะงัน) 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ด าเนินการต่อไปได้ 
 


