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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 14/2564 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070464 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการ

จัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้เกลือเป็นสินค้า 
ที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ ในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้เกลือตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย จ านวน 7 รายการ เป็นสินค้าที่ต้องมี
หนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้าหรือหลักฐานการอนุญาตให้ส่งออกที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น 
ที่มีอ านาจจากประเทศผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกแสดงต่อกรมศุลกากรจัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร  
โดยให้มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. พณ. เสนอว่า โดยที่มาตรา 5 (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามา  

ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ในกรณีที่จ าเป็นหรือสมควรเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรี ยบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
หรือเพื่อประโยชน์อ่ืนใดของรัฐให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดให้สินค้า
ใดท่ีส่งออกหรือน าเข้าเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก าเนิดสินค้า หนังสือรับรองคุณภาพสินค้าหรือหนังสือรับรองอื่นใด
ตามความตกลงหรือประเพณีทางการค้าระหว่างประเทศ และก าหนดมาตรการอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบ  
ในการส่งออกหรือการน าเข้าฯ 

2. ประกอบกับได้มีค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2411/2562 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 
แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง มาตรการพัฒนาเกลือทะเลไทยทั้งระบบ 
รวมถึงก าหนดและจัดท าแผนงาน โครงการและงบประมาณ และบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย  
ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

3. ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งท่ี 2/2563 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม 2563 ที่ประชุม

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อช่วยลดปัญหาเกลือราคาตกต่ าที่เป็นผลจากการน าเข้าเกลือ
จากต่างประเทศ ท าให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ผลิต/ผูป้ระกอบการเกลอื
ภายในประเทศ อีกทั้งภาคราชการจะได้มีข้อมูลพื้นฐานส าหรับวางแผน 
การจัดการส่งเสริมการผลิตเกลือภายในประเทศ สร้างความเข้มแข็ง 
และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ได้มีมติให้ พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศพิจารณาก าหนดแนวทางควบคุมการน าเข้าเกลือจากต่างประเทศ  
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือทะเลจากปัญหาการน าเข้าเกลือจากต่างประเทศ ซ่ึงท าให้เกลือในประเทศมีราคาตกต่ า 
รวมทั้งก ากับดูแลน าเข้าเกลือจากต่างประเทศ ซึ่งต่อมาได้มีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ประชุมฯ 
เห็นชอบในหลักการให้กรมการค้าต่างประเทศพิจารณาออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ก าหนดให้ผู้น าเข้าเกลือต้องขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้น าเข้าเกลือและรายงานการน าเข้าต่อกรมการค้าต่างประเทศ และขอให้กรมการค้าต่างประเทศน าเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยมีมติเห็นชอบ  
ตามข้อเสนอของกรมการต่างประเทศ 

4. พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้เกลือ 
เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมศุลกากร  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
และได้น าร่างประกาศดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2563 ซ่ึงมีผู้แสดงความคิดเห็น
จ านวน 31 ราย โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับร่างประกาศดังกล่าว เนื่องจากเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาเกลือ 
จากปัญหาการน าเข้าเกลือจากต่างประเทศ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบกับร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์  

เรื่อง ก าหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรกา รจัดระเบียบในการน าเข้ามา 
ในราชอาณาจักร พ.ศ. .... เนื่องจากเกิดประโยชน์ในการจัดระเบียบการน าเข้าสินค้าเกลือและเป็นการเก็บข้อมูลสถิติ  
ในการน าเข้าเกลือ โดยการก าหนดให้ผู้น าเข้าเกลือต้องขึ้นทะเบียนต่อกรมการค้าต่างประเทศ รวมถึงต้องมีหนังสือรับรอง
ถิ่นก าเนิดสินค้า มีการรายงานการครอบครองและการแยกสถานท่ีเก็บวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นรายเดือน ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาเกลือราคาตกต่ าที่ เป็นผลจากการน าเข้าเกลือจากต่างประเทศ ท าให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการเกลือภายในประเทศ อีกทั้งภาคราชการจะได้มีข้อมูลพื้นฐานส าหรับวางแผนการจัดการส่งเสริมการผลิต
เกลือภายในประเทศ สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ก าหนดให้เกลือเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง 
และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  
และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดและยกระดับการพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตเกลือและเกลือ
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อุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานเกลือให้เป็นที่ยอมรับโดยต้องสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจชีวภาพ – 
เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) และให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 14/2564 วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070464 
 
เรื่อง : รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี  
และนครปฐม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 

2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงอุตสาหกรรม 
(อก.) รับประเด็นข้อหารือจากการประชุมดังกล่าวไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือ่วันท่ี 15 กันยายน 2563 และวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 รับทราบผลการด าเนินงาน

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2563 
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน  
จังหวัดกาญจนบุรี และคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564  
โดยมีความก้าวหน้าการด าเนินงานรายจังหวัด สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

(1) การด าเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจ าแนกตามกลุ่มสภาพปัญหา 
- กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) (ผู้ประกอบการและผู้ว่างงาน) 
ความก้าวหน้าการด าเนินงานรายจังหวัด 

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

เพื่อด าเนินการตามที่คณะรฐัมนตรมีอบหมายในการแก้ไขปญัหา
ในระดับพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สุพรรณบุรี : สนับสนุนการปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ 8,325 ราย วงเงินอนุมัติ 5,850.50 ล้านบาท 
และจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบ 367 ล้านบาท 

กาญจนบุรี : - 
นครปฐม : - จ้างงานผู้ได้รับผลกระทบ 416 คน 

- จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ โดยหลักสูตรการอบรมต่างๆ 140 คน 
และจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและจัดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพแล้ว 10,469 คน 

- สนับสนุนสินเช่ือ/เติมทุนและพักช าระหนี้ให้ผู้ประกอบการ 156,279 ราย วงเงินอนุมัติ 
6,990.62 ล้านบาท 

- ปรับบัญชีชนิดสัตว์ป่าของจระเข้เป็นบัญชีหมายเลข 2 และผลักดันให้น าเข้าที่ประชุมภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ (CITES) ครั้งต่อไป (ประชุมทุก 3 ปี) 

- ส่งเสริมการค้าขายผลิตภัณฑ์ภาคการเกษตรผ่านช่องทางออนไลน์ 
- สนับสนุน/ขยายผลการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนบ้านศาลาดินและวิสาหกิจอื่นๆ 

พร้อมท้ังติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
(2) กลุ่มโครงสร้างการพัฒนาจังหวัดด้านต่างๆ 

(2.1) ด้านเกษตรกรและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ความก้าวหน้าการด าเนินงานรายจังหวัด 
สุพรรณบุรี : 1) แผนงานระยะสั้น เช่น 

- น าร่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าบึงปลายน้ า  
หมู่ที่ 4 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี งบประมาณ 43.45 ล้านบาท พื้นที่รับประโยชน์ 1,350 ไร่ 
325 ครัวเรือน ความจุ 2.15 ล้านลูกบาศก์เมตร 

2) แผนงานระยะยาว เช่น 
- ด าเนินโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าบริเวณเหนือเขื่อนกระเสียว 1,450 ไร่  

และปลูกป่าในพ้ืนท่ีทวงคืน 540 ไร่ และจัดกิจกรรมปลูกป่าจิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในพ้ืนท่ีทวงคืน บริเวณต้นน้ า
ริมเขื่อนกระเสียว อ าเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 20 ไร่ ต้นไม้ 4,000 ต้น 

กาญจนบุรี : - กรมทรัพยากรน้ าขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง 
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะด าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าห้วยเวียคะดี้ หมู่ที่ 5 
ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี งบประมาณ 47.50 ล้านบาท ประชาชนได้รับประโยชน์ 576 ครัวเรือน/2,878 ไร่ 

- กรมทรัพยากรน้ าบาดาลได้ส ารวจแหล่งน้ าบาดาลในพื้นที่หาน้ ายาก ซึ่งพบแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่ 2 แหล่ง ได้แก่ แอ่งหนองฝ้าย อ าเภอเลาขวัญ และแอ่งห้วยกระเจา อ าเภอห้วยกระเจา มีปริมาณน้ าบาดาล
กักเก็บท้ัง 2 แห่ง รวมกันไม่น้อยกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะพัฒนาต่อไป 
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นครปฐม : - ขุดเจาะแหล่งน้ าบาดาล ปี 2563 แล้วเสร็จ 24 แห่ง และจะเติมน้ าให้ใต้ดินในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 อีก 10 แห่ง และเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาน้ าบาดาล  
เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาน้ าบาดาล เพื่อความมั่นคงของชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 5 แห่ง 

(2.2) ปัญหาด้านท่ีดินท ากินและด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ความก้าวหน้าการด าเนินงานรายจังหวัด 
สุพรรณบุรี : - ด าเนินการจัดสรรที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ เช่น (1) กรมป่าไม้ได้อนุญาตการจัดที่ดินท ากินแล้ว 

988-3-61 ไร่ จากเป้าหมายทั้งหมด 48,889-1-33 ไร่ และ (2) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืชส ารวจ 
การครอบครองที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์แล้วเสร็จ ในพื้นที่เป้าหมาย 4,678.33 ไร่ 17 หมู่บ้าน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การออกกฎหมายล าดับรอง 

กาญจนบุรี : - เร่งรัดพิสูจน์สิทธิการครอบครองท่ีดินของรัฐตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พ.ศ. 2545 ให้แล้วเสร็จ ผ่านกลไกการขับเคลื่อนของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐ โดยในปี 2564 ส านักงานที่ดินจังหวัดมีเป้าหมายการออกโฉนดที่ดินให้ได้อย่างน้อย 2,000 แปลง ในพื้นที่
อ าเภอเมือง ท่าม่วงและพนมทวน 

- ด าเนินการจัดสรรที่ดินท ากินให้ชุมชนในพื้นที่ เช่น กรมป่าไม้ได้อนุญาตการจัดที่ดินท ากินแล้ว 
8,030-0-3 ไร่ จากเป้าหมายทั้งหมด 62,754-3-89 ไร่ 

- คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4,000 
และแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ ได้ด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ทับซ้อนของจังหวัด 

นครปฐม : - 
(2.3) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 

- ปัญหาขยะมูลฝอย 
- การจัดระเบียบแพ 
- ปัญหาจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
- การป้องกันการเผาอ้อย 

ความก้าวหน้าการด าเนินงานรายจังหวัด 
สุพรรณบุรี : - เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยติดเช้ือ  
และโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยท่ัวไปเพื่อน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

กาญจนบุรี : - จัดท ามาตรการจัดระเบียบแพ 3 ประเภท ได้แก่ (1) แพท่องเที่ยว (2) แพที่พักอาศัย และ 
(3) การจอดแพบริเวณ เขื่อนขุนแผน (บริเวณหน้าเมือง) 

 - วางแผนแนวทางการฝึกซ้อมแผนการดับไฟป่าและหมอกควัน และด าเนินโครงการฝึกอบรม
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หลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เมื่อวันท่ี 18-22 มกราคม 2564 
 - ลดการเกิดมลพิษจากการท าไร่อ้อย โดยก าหนดมาตรการให้โรงงานน้ าตาลรับซื้ออ้อย  

ทั้งฤดูกาลผลิตไมเกินร้อยละ 20 
นครปฐม : - ปรับปรุงข้อมูลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร

นครปฐมและเทศบาลต าบลห้วยพลูในการประเมินขยะตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลห้วยพลู 
เพื่อปรับปรุงสถานท่ีก าจัดขยะมูลฝอยให้ถูกต้อง 

- ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ าคลอง เช่น คลองเจดีย์บูชา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการติดตั้ง
ระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็กจากแหล่งก าเนิด 

- จัดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมและติดตามสถานการณ์ PM2.5 
3. นอกจากนี้ ได้มีประเด็นมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

3.1 มอบหมายหน่วยงาน : ทุกหน่วยงาน 
ประเด็นมอบหมาย : สืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ จังหวัดหรือคณะกรรมการ

ด าเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดควรด าเนินการส ารวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดดังกล่าว  
และความต้องการที่จะให้รัฐบาลช่วยเหลือ  เช่น การจ้างงาน สินเช่ือดอกเบี้ยต่ า การผ่อนปรนด้านการช าระหนี้  
และอื่นๆ รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ให้แก่
นักท่องเที่ยว 

3.2 มอบหมายหน่วยงาน : กษ. 
- ให้กรมประมงพิจารณาเร่งรัดการจัดท าเอกสารชี้แจงเพ่ือบัญชีชนิดสัตว์ป่าของจระเข้ จากบัญชี

หมายเลข 1 เป็นบัญชีหมายเลข 2 ตามค าร้องขอของจังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ทส. โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช จะได้ผลักดันให้มีการน าเข้าที่ประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า 
ที่ใกล้สูญพันธ์ุ (CITES) ครั้งต่อไป 

- ให้กรมชลประทานบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับ
ประชาชน ทั้งนี้ ทส. โดยกรมทรัพยากรน้ าและกรมทรัพยากรน้ าบาดาลพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมด าเนินการ 

- ให้กรมปศุสัตว์ติดตามตรวจสอบการเลี้ยงและดูแลช้างในปางช้างให้มีความเป็นอยู่ในสภาพ 
ที่เหมาะสม รวมทั้งควรมีการตรวจสุขภาพของช้าง โดยเฉพาะช้างที่ควาญช้างน ากลับบ้าน ทั้งนี้ ทส. โดยกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พร้อมให้การสนับสนุนการด าเนินงาน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องกับรายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน  

ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3  
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเสนอ เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
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เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี 
กาญจนบุรี และนครปฐม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ขอเรียนช้ีแจงเพิ่มเติม 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประเด็นให้กรมประมงพิจารณาเร่งรัดการจัดท าเอกสารช้ีแจงเพื่อปรับบัญชีชนิดสัตว์ป่าของจระเข้ จากบัญชี
หมายเลข 1 เป็นบัญชีหมายเลข 2 กรมประมงได้มีการแต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการจระเข้ในประเทศไทย ตามค าสั่ง
กรมประมง ที่ 184/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมคณะท างานดังกล่าว  
เพื่อพิจารณาจัดท าแผนด าเนินการที่เกี่ยวข้อง ประกอบการจัดท าข้อเสนอ (Propersal) ในการปรับลดบัญชีจระเข ้ 
ตามบัญชีท้ายอนุสัญญา CITIES จากบัญชีหมายเลข 1 เป็นบัญชีหมายเลข 2 ต่อไป 

2. ประเด็นให้กรมปศุสัตว์ติดตามตรวจสอบการเลี้ยงและดูแลช้างในปางช้างให้มีความเป็นอยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม 
รวมทั้งควรมีการตรวจสุขภาพของช้าง โดยเฉพาะช้างที่ควาญช้างน ากลับบ้าน กรมปศุสัตว์มีสถาบันวิจัยและบริการ
สุขภาพช้างแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ติดตาม ตรวจสอบ ดูแล ให้การพัฒนาสุขภาพช้างให้ค าแนะน าเรื่องการจัดการ  
ด้านสุขภาพในปางช้างแก่เจ้าของและควาญช้าง รวมทั้งให้การสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ส าหรับรักษาช้างเบื้องต้น  
โดยในช่วงการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระลอกที่ 1 และระลอกที่ 2 กรมปศุสัตว์ได้สนับสนุน
อาหารและยารักษาโรคส าหรับช้าง ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงช้างที่ได้รับผลกระทบตามแผนการให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ช้าง
มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบท้ัง 2 ข้อ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 


