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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 2/2564 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120164 
 
เรื่อง : ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉนิ

หรือจ าเป็น ส าหรับด าเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้น
เศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับด าเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ภายในกรอบวงเงิน 1,477,758,400 บาท  
โดยจ่ายงบประมาณเพื่อจัดซื้อนมโรงเรียนชนิด ยู เอช ที ให้เด็กนักเรียนดื่มเพิ่มเติม ให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดซื้อ  
นมโรงเรียน ตามรายละเอียดดังนี้ 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1,098,086,400 บาท 
2) กระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 326,396,900 บาท 
3) กรุงเทพมหานคร จ านวน 50,822,500 บาท 
4) เทศบาลเมืองพัทยา จ านวน 2,452,600 บาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รอบแรก ในช่วงต้นปี พ.ศ.2563 ท าให้เกิดปัญหา 

กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและศูนย์รวบรวมน้ านมดิบไม่สามารถจ าหน่ายน้ านมดิบได้ จึงจ าเป็นต้องให้ผู้ประกอบ  
การผลิตภัณฑ์นมน าไปแปรรูปเป็นนมชนิด ยู เอช ที โดยบรรจุในกล่องนมโรงเรียน เพื่ อเป็นการเก็บรักษาน้ านมดิบไว้  
แต่ผลิตภัณฑ์นมที่บรรจุกล่องนมโรงเรียนจะไม่สามารถจ าหน่ายในตลาดนมพาณิชย์ทั่วไปได้ ผลตามมาท าให้เกิดสภาวะ
ขาดสภาพคล่องทางการเงินของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม 

2. ณ ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ มีการแพร่ระบาดขึ้นในหลายพื้นที่ 
เศรษฐกิจทั่วไปยังไม่ฟื้นตัว ก าลังการซื้อเพื่อการบริโภคของประชาชนในประเทศเกิดการชะลอตัวและมีแนวโน้มจะลดลง 
ประกอบกับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศได้ มีผลให้การบริโภคนม  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ เป็นการช่วยเหลือ เยี ยวยา เกษตรกรผู้ เลี้ ยงโคนม 
และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และลดความเสียหาย 
ของผลิตภัณฑ์นมชนิด ยู เอช ที ที่บรรจุในกล่องนมโรงเรียน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และผลิตภัณฑ์ลดลงอย่างมาก ดังนั้น หากความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ และผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม ท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดครั้งก่อนไม่ได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือ จะยิ่งเป็นการซ้ าเติมความเดือดร้อน  
ให้เพิ่มขึ้น 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ (หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร  0718/4851  
ลงวันที่ 5 มกราคม 2564) ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 2/2564 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120164 
 
เรื่อง : รายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ของการยางแห่งประเทศไทย 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ของการยางแห่งประเทศไทย 
ในส่วนงบท าการ จ านวนทั้งสิ้น 14,073.6479 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
การยางแห่ งประเทศไทย ได้ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564 เป็น เงินทั้ งสิ้ น 

14,255.5383 ล้านบาท ประกอบด้วย งบท าการ 14,073.6479 ล้านบาท และงบลงทุน 181.8904 ล้านบาท  
ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 ดังกล่าวแล้ว 

มติ ครม. : รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการยาง
แห่งประเทศไทย มาตรา 55 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 2/2564 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120164 
 
เรื่อง : การต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร (นายสุรสีห์ กิตติมณฑล) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการต่อเวลาการด ารงต าแหน่งของ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ต าแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ซึ่งด ารงต าแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี 
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 
และรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2559 อนุมัติแต่ตั้ง นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ข้าราชการพลเรือน

สามัญ ต าแหน่ง รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
กษ. ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป และได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่  29 ธันวาคม 2559 ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี  
ลงวันท่ี 8 มกราคม 2560 

2. กษ. รายงานว่า เพื่อให้การบริหารราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
สามารถน ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและภารกิจส าคัญที่รัฐบาลมอบหมายไปปฏิบัติให้บังเกิด
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
และหรือมลพิษทางอากาศได้อย่างมีระสิทธิภาพและต่อเนื่องจึงจ าเป็นต้องให้ นายสุรสีห์ฯ อยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิมต่อไป 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

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

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นไปด้วยวามเรียบร้อย สามารถน ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูป
ประเทศ นโยบายและภารกิจส าคัญที่รัฐบาลมอบหมายไปปฏิบัติให้บังเกิด
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร
และประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและหรือมลพิษทางอากาศ  
ได้อย่างมีระสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 

 
  



5 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 2/2564 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120164 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. ....   
ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นเขตป่าอนุรักษ์ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. เสนอว่า โดยที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 มาตรา 4 บัญญัติให้ “เขตป่าอนุรักษ์” หมายความว่า 

เขตอุทยาแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่า
ด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า หรือเขตพ้ืนที่อื่นใดที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนุรักษ์
หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ประกอบกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติ
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ  
ออกกฎกระทรวง ดังน้ัน เพ่ือเป็นการสงวนและรักษาเขตพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอื่นอันควร 
แก่การอนุรักษ์ หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมบางพ้ืนที่ไว้ให้ยังคงอยู่ในสภาพตามธรรมชาติเดิม และมิให้น าไปจัดต้ัง
เป็นป่าชุมชน ทส. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงก าหนดพ้ืนที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. .... เพ่ือก าหนดพ้ืนที่ให้เป็นเขต
ป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการออกกฎหมายล าดับรองตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน  
พ.ศ. 2562 ซึ่ง ทส. ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด (30 พฤษภาคม 2563)  
และได้รายงานคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการด าเนินการแล้วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

2. ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. และให้ด าเนินการต่อไป 

3. ทส. ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวงฉบับน้ีตามมาตรา  
16 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดท าหนังสือเวียนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นโดยเชิญ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมเสนอความคิดเห็นแล้ว 

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

เพื่อก าหนดให้พื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอื่น 
อันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นเขตป่าอนุรักษ์ 
ในบางพื้นที่ไว้ให้ยังคงอยู่ในสภาพตามธรรมชาติเดิมและมิให้น าไปจัดตั้ง
เป็นป่าชุมชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีวัตถุประสงค์

เพื่อก าหนดให้พ้ืนท่ีที่มีคุณค่าทางธรรมชาติ หรือคุณค่าอื่นอันควรแก่การอนุรักษ์หรือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นเขตป่าอนุรักษ์
ในบางพื้นที่ไว้ให้ยังคงอยู่ในสภาพตามธรรมชาติเดิมและมิให้น าไปจัดตั้งเป็นป่าชุมชน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
2. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดพื้นที่ให้เป็นเขตป่าอนุรักษ์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมตามประเด็น
ข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 2/2564 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120164 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ต าบลน้ าบ่อ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นท่ีคุ้มครองทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ต าบลน้ าบ่อ  
อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ....  ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการ
ก าหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ต าบลน้ าบ่อ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล  
และชายฝ่ัง เพ่ือสงวนไว้ซ่ึงสภาพธรรมชาติเดิม ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของปะการังและสัตว์ทะเล 
หายากในฝ่ังอ่าวไทย และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. เสนอว่า ปัจจุบันบริเวณเกาะโลซิน ต าบลน้ าบ่อ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพ้ืนที่ที่มี

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอยู่ในสภาพสมบูรณ์มีแนวปะการังที่ส าคัญ  ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) และกลุ่ม
ปะการังเขากวาง (Acroporidae) เช่น Acropora intermedia, Agrandis ปะการังโต๊ะ (Acropora hyacinthus) ปะการัง
ช่องเล็กแบบแผ่น (Montipora aequituberculata) และปะการังดอกกะหล่ า (Pocillopora damicornis) เป็นแหล่ง
หากินของชนิดพันธุ์สัตว์หายาก เช่น ปลาฉลามวาฬ (Whaleshark) ปลาโรนัน (Guitarfish) และปลากระเบนราหู 
(Manta ray) ซึ่งพื้นที่บริเวณเกาะโลซินไม่มีผู้ใดอาศัย พื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ 
สภาพทางธรรมชาติบริเวณเกาะโลซินมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกท าลายได้ง่ายจากการด าเนินกิจกรรมของ
มนุษย์ เช่น การประมง และการท่องเที่ยว ที่อาจท าให้สภาพทางธรรมชาติเสื่อมโทรมได้ 

2. จึงเห็นสมควรก าหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ต าบลน้ าบ่อ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพ้ืนที่คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง รวมทั้งก าหนดมาตรการคุ้มครองเพ่ือสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพทางธรรมชาติเดิม  
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของปะการังและสัตว์ทะเลหายากในฝ่ังอ่าวไทย และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ต าบลน้ าบ่อ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่
คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 ประกอบมาตรา 23 

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

เพื่อสงวนไว้ซึ่งสภาพธรรมชาติเดิม ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย 
และขยายพันธุ์ของปะการั งและสัตว์ทะเลหายากในฝั่ งอ่ าวไทย  
และส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 เพื่อก าหนดพื้นที่คุ้มครอง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและก าหนดมาตรการคุ้มครอง 

3. ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ 
ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 223 กันยายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงในเรื่องน้ีแล้ว ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าวได้ผ่านกระบวนการประชุมหารือและรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่แล้ว 

4. ทส. ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมว่า ได้ตรวจสอบพ้ืนที่ตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าว  ผ่านระบบฐานข้อมูล
กลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (Central Database System and Data Standard for 
Marine and Coastal Resources) และระบบแผนที่ออนไลน์ (Geographic Information Systems) ของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งแล้ว ไม่ปรากฏว่าพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอนุรักษ์ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
แต่อย่างใด ประกอบกับได้รับแจ้งจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ว่าบริเวณพ้ืนที่เกาะโลซินไม่ได้ถูก
ประกาศก าหนดให้เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และปัจจุบันไม่มีผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ดังนั้น การก าหนดพื้นที่บริเวณเกาะโลซินเป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จึงเป็นไปตามเง่ือนไข 
ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ซึ่งบัญญัติให้
พื้นที่ที่ก าหนดให้เป็นพื้นท่ีคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตอนุรักษ์ หรือเขตที่ได้รับ
อนุญาตให้ท าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังน้ี 
1. เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ต าบลน้ าบ่อ อ าเภอปะนาเระ  

จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... 
2. ควรให้มีการรับฟังความคิดเห็น จากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะชาวประมงที่ท าการประมงในบริเวณ

ดังกล่าวก่อนด าเนินการ เนื่องจากชาวประมงเข้ามาท าประมงประเภทเบ็ดตกปลาเก๋าและปลากะพงในบริเวณดังกล่าว 
3. หากมีการบังคับใช้ร่างฯ ฉบับดังกล่าวแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการกระท าผิดโดยมิได้ตั้งใจของชาวประมง  

ควรด าเนินการจัดท าสัญลักษณ์แสดงแนวเขตพื้นที่คุ้มครองดังกล่าวให้ชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมง 
ทราบอย่างทั่วถึง 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ต าบลน้ าบ่อ อ าเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 
เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงพลังงาน และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 2/2564 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120164 
 
เรื่อง : ผลการประชุมทางไกลระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 10 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมทางไกลระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี 
ครั้งท่ี 10 และพิจารณามอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอเรื่อง ผลการประชุมทางไกลระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-

สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 10 
2. สาระส าคัญถ้อยแถลงฯ และแผนปฏิบัติการฯ ไม่แตกต่างจากร่างถ้อยแถลงฯ และร่างแผนปฏิบัติการฯ  

ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการแล้ว อย่างไรก็ดี มีการเพิ่มประเด็น ดังนี้ 
(๑) ความส าคัญของการเปิดตลาดการค้าและการลงทุนเพื่อความยืดหยุ่น และการปรับตัวในการส่งเสริม  

ห่วงโซ่อุปทานในและนอกอนุภูมิภาค 
(๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางรถไฟ และท่าเรือในอนาคต 
(๓) การเพิ่มรายละเอียดโครงการภายใต้กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี รอบที่ ๔ 
(๔) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาความร่วมมือในภูมิภาค 
(๕) การสนับสนุนความร่วมมือเพื่อเข้าถึงวัคซีนและการรักษาโรคโควิด-๑9 

3. สาระส าคัญของถ้อยแถลงของผู้แทนจากประเทศต่างๆ 
3.1 ไทยช่ืนชมบทบาทของสาธารณรัฐเกาหลีในการขับเคลื่อนความร่วมมือในอนุภูมิภาคและเน้นย้ าประเด็น

ต่อไปนี้ 
(๑) ประเด็นโควิด-๑๙ ขอบคุณสาธารณรัฐเกาหลีที่สนับสนุน เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ภายใต้ความร่วมมืออาเซียน และได้คัดเลือกโครงการแบ่งปันประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ และบทเรียนในการ
ควบคุมการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ภายใต้โครงการกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี รอบที่ ๔ 

(๒) การสนับสนุนแนวคิด 3P ของสาธารณรัฐเกาหลี โดยย้ าว่า-สันติภาพ (Peace) เป็นบริบทที่ส าคัญ

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

เพื่ อแสดงให้ เห็นถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุน 
ความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มน้ าโขงและสาธารณรัฐเกาหลีในหลายมิติ 
รวมถึงด้านการเกษตร เสริมสร้างความเช่ือมโยงในภูมิภาค ส่งเสริม 
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ลดความเหลื่อมล้ า  
เพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม และยินดีให้
ความร่วมมือในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
ที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ต่อการด าเนินความร่วมมือ การปรับตัวและการเติบโตของภาคประชาชน (People) ที่จะเป็นพื้นฐานส าคัญของความ
ร่วมมือ ซึ่งไทยให้ความส าคัญกับเรื่องการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และความเจริญรุ่งเรือง (Prosperity) 
เป็นส่วนส าคัญในการรับมือกับสถานการณ์หลังโควิด-๑๙ ซึ่งประเทศสมาชิกควรสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจ
โดยเฉพาะ MSMEs เพื่อช่วยส่งเสริมความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค 

3.2 ทุกประเทศแสดงความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องต่างๆ ที่ระบุในเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมฯ โดยเน้น
ความร่วมมือด้านสาธารณสุข และการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรค  
โควิด-๑๙ 

4. ตารางติดตามผลการประชุมฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คือ 
4.1 ส่งเสริมการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาชีวิตของประชาชนและลดช่องว่างทางการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนา

ชนบทในประเทศลุ่มน้ าโขงซึ่งจะเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาขั้นต่อไปและการเติบโตในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4.2 ส่งเสริมให้มีความร่วมมอืและการหารอือย่างใกล้ชิดบนพื้นฐานของบันทึกความเข้าใจทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือ

ทางเกษตรกรรมระหว่างแต่ละประเทศลุ่มน้ าโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี 
4.3 ร่วมมือกันพัฒนาระดับรายได้ให้สูงขึ้นและลดระดับความยากจนในสังคมชนบทโดยยกระดับความเป็น

ผู้น า สมรรถภาพ ความสามารถในการผลิต และโครงสร้างพื้นฐานระดับท้องถิ่น ผ่านโครงการพัฒนาชนบท  
แบบผสมผสานซึ่งรวมไปถึงรูปแบบการพัฒนาชุมชนแบบแซมาอีล อุนดง (SaemailUndong) 

4.4 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะอย่างยั่งยืนโดยร่วมแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ประสบการณ์ ความรู้ และเทคโนโลยี 

4.5 ส ารวจแนวทางการประกันความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคโดยมุ่งให้เกิดเสถียรภาพกับอุปทานอาหาร 
และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการลงทุนในภาคส่วนเกษตรกรรมของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมทางไกลระดับรัฐมนตรีกรอบความ

ร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนความร่วมมือ
ระหว่างประเทศลุ่มน้ าโขงและสาธารณรัฐเกาหลีในหลายมิติ รวมถึงด้านการเกษตร เสริมสร้างความเช่ือมโยงในภูมิภาค 
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ลดความเหลื่อมล้ า เพิ่มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
และการพัฒนาทางสังคม และยินดีให้ความร่วมมือในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 2/2564 วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120164 
 
เรื่อง : ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 37 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 37 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง 
2. มอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าผลการประชุมดังกล่าวไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอเรื่อง ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 และการประชุมสุดยอด 

ที่เกี่ยวข้องโดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
1. ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน 

1.1 ที่ประชุมสนับสนุนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนตามข้อริเริ่มของเวียดนาม ในฐานะประธานอาเซียน 
ปี 2563 ภายใต้แนวคิดหลัก “แน่นแฟ้นและตอบสนอง” ได้แก่ การทบทวนกึ่งวาระของแผนงานประชาคมอาเซียน  
ค.ศ. 2025 และแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 การเริ่มต้นกระบวนการจัดท า
วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 การทบทวนการด าเนินการตามกฎบัตรอาเซียนการส่งเสริม
ภาพลักษณ์และความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน และการส่งเสริมการด าเนินการของกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของอาเซียน 

1.2 ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมอืในการรับมอืกับโควิด-19 โดยเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือ
และความมั่นคงด้านสาธารณสุข การส่งเสริมความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองด้านวัคซีน และการพัฒนาและวัคซีนโควิด-
19 ให้เป็นสินค้าสาธารณะที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน 

1.3 ที่ประชุมย้ าถึงการให้ความส าคัญกับประชาชนเป็นอันดับแรก โดยส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ  
เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรและทุนมนุษย์ การส่งเสริมศักยภาพด้านดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทั ล  
การขจัดความยากจน การคุ้มครองสิทธิของแรงงานต่างด้าว การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ เป็นต้น 

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

เพื่อช่วยเพิ่มความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขและเพิ่มภูมิคุ้มกัน
จากโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจของไทยและของภูมิภาค 
ในระยะยาว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-นิวซีแลนด์ รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศให้ความช่วยเหลือด้านการท าเกษตร 
ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ (Climate Smart Agriculture) จ านวน 10 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ 

3. ผลการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหประชาชาติ ครั้งที่  11 ที่ประชุมยืนยันเจตนารมณ์ในการส่งเสริม 
ความร่วมมือในการรักษาห่วงโซ่อุปทานและการรวมตัวทางเศรษฐกิจ การอ านวยความสะดวกทางการค้า ความเชื่อมโยง
ทางด้านพลังงาน เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน ความมั่นคงทางอาหาร และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม 
และรายย่อย (MSMEs) 

4. ในช่วงการประชุมครั้งนี้ ผู้น าประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(Regional 
Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ยังได้เป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง RCEPโดยรัฐมนตรี 
ด้านการค้าและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก RCEP 15 ประเทศ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องต่อผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37  

และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขและเพิ่มภูมิคุ้มกันจากโรคระบาด 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจของไทยและของภูมิภาค
ในระยะยาว ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้การสนับสนุนการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศ  
รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 


