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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010664 
 
เรื่อง : แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รวม 4 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ด ารงต าแหน่งครบวาระสามปี เมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 

ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมตามมติคณะรฐัมนตรี 

และประกาศ กษ. (ในข้อ 1) 

ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอแต่งต้ังใน

ครั้งน้ี 
ต าแหน่ง 

1. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญชื่อ 1. นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ 
2. นายวิทวัส ชัยปาณี 2. นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ 

แทน นายพงศ์กานต์ หงสกุล ที่ลาออก) 
3. นายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์* กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

4. รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล 4. นายมานพ กาญจนบุรางกูร กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 

หมายเหตุ * กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ได้รับการเสนอแต่งต้ังในครั้งน้ีเป็นวาระที่สองติดต่อกัน 
 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือ่วันท่ี 29 สิงหาคม 2560 อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รวม 4 คน ตามที่  กษ. เสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป 

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งนายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ แทน นายพงศ์กานต์ หงสกุล  
ที่ลาออกจากต าแหน่ง ตามประกาศ กษ. ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (อสค.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อให้การก ากับและการบริหารงานของคณะกรรมการ 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 
12 และมาตรา 14 ก าหนดว่า 

“มาตรา 12 ให้มีคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้แทนส านักงบประมาณ และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการ 

ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการโดยต าแหน่งหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง เป็นประธานกรรมการ 
ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา 14 ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 
เมื่อครบก าหนดวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการที่พ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระนั้นรักษาการในต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 
ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการแทน

ต าแหน่งที่ว่าง และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระ  

อยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง
ไว้แล้ว 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน” 
4. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2550 มาตรา 

15 ก าหนดว่า 
“มาตรา 15 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
มาตรา 12/1 ในการแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด ให้ผู้มีอ านาจ

พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดท าขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น 

การจัดท าบัญชีรายช่ือกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรี
ก าหนด” 

5. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ข้อ 10 (6) 
และข้อ 12 ก าหนดว่า 

“ข้อ 10 ให้คณะกรรมการมีอ าอาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(6) พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจ 
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ข้อ 12 ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลตามข้อ 10 (6) ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอรายช่ือบุคคล 
ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจต่อประธานกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยให้บุคคลที่ได้รับ  
การเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกรอกข้อความตามแบบท้ายระเบียบนี้ และรับรองว่าตนเปน็
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อประธานกรรมการให้ความเห็นชอบแล้วให้เสนอ
คณะกรรมการพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีหรือด าเนินการเพื่อแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ  
ของรัฐวิสาหกิจนั้นต่อไป ...” 

6. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ ได้พิจารณา
คัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย จ านวน 4 คน ดังนี้ 

1) นายปริญญา เพ็งสมบัติ   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน ์  กรรมการ 
3) นายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์   กรรมการ 
4) นายมานพ กาญจนบุรางกูร  กรรมการ 
โดย นางสาวจูอะดี  พงศ์มณี รัตน์  และนายมานพ กาญจนบุรางกูร เป็นผู้ที่มี รายช่ือตามประกาศ

กระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
7. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีหนังสือแจ้งว่า ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับ

มอบอ านาจจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ให้ความเห็นชอบรายช่ือบุคคลดังกล่าว เพื่อเสนอแต่งตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ 

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบวาระการ
ด ารงต าแหน่ง จ านวน 4 คน ดังนี ้

1) นายปริญญา เพ็งสมบัติ   ประธานกรรมการ 
2) นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์  กรรมการ 
3) นายอาทิตย์ เพ็ชรรัตน์   กรรมการ 
4) นายมานพ กาญจนบุรางกูร  กรรมการ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010664 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2564 และร่างแถลงการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อ (1) ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2564 (2) ร่างแถลงการณ์
เอเปคเรื่องห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโควิค-19 และ (3) ร่างแถลงการณ์เอเปคเรื่องการบริการเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้าย
สินค้าที่มีความจ าเป็น โดยหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมรับรองต่อร่างแถลงการณ์ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2564 มีสาระส าคัญ ได้แก่ (1) การเร่งการผลิตและการกระจาย

วัคซีนโควิด-19 และให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและราคาเข้าถึงได ้(2) การอ านวย
ความสะดวกทางการค้าในการเคลื่อนย้ายวัคซีนโควิด-19 และสินค้าที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งการจัดท ารายการสินค้าที่จ าเป็น 
อาทิ ยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ การเกษตรและอาหาร รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ (3) การท างานร่วมกันเชิงรุก
เพื่อจะสรุปเนื้อหาการเจรจาในเรื่องการยกเว้นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องวัคซีนโควิด -19 ภายในวันที่  
31 กรกฎาคม 2564 ที่องค์การการค้าโลก (4) การท างานร่วมกันเพื่อน าไปสู่การยกเว้นไม่เก็บภาษีศุลกากรของสิ่งที่
ส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นการถาวร (5) การหารือการปรับปรุงรายการสินค้าสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการอ้างอิง
เท่านั้น ก่อนการประชุมรัฐมนตรีเอเปคเดือนพฤศจิกายน 2564 (6) การหารือเพื่อน าไปสู่การเปิดเสรีบริการสิ่งแวดล้อม 
ผ่านการระบุถึงวิธีการที่ตกลงร่วมกันและขอบเขตสาขาบริการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและรายงานค วามคืบหน้า 
ในการประชุมรัฐมนตรีการค้าป ี2565 (7) การตระหนักถึงความส าคัญของการเกษตรและอาหารโลก โดยขอให้มีผลลัพธ์
การประชุมด้านการเกษตรที่ประสบความส าเร็จในการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญครั้งที่ 12 (MC12) 
โดยเฉพาะประเด็นการอุดหนุนภายในที่บิดเบือนการค้าและการผลิต รวมถึงประเด็นเจรจาส าคัญอื่นภายใต้องค์การ
การค้าโลก อาทิ การอุดหนุนประมงที่ควรหาข้อสรุปได้ภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และ (8) การเสริมสร้าง  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก./กป./มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือในระดับภูมิภาคและการมี
บทบาทส าคัญของเอเปคที่มีส่วนร่วมรับมือกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
และอ านวยความสะดวกห่วงโซ่อุปทานวัคซีนในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือโควิค -19 ที่มีผลกระทบในวงกว้างของภูมิภาค
เอเปค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การด าเนินงานของเอเปคในการสนับสนุนความร่วมมือของการจัดท าเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of 
the Asia-Pacific: FTAAP) 

2. ร่างแถลงการณ์เอเปคเรื่องห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโควิด-19 มีสาระส าคัญ ได้แก่ (1) การตระหนักถึงการท างาน
ขององค์การอนามัยโลก องค์การศุลกากรโลก และองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ในการอ านวยความสะดวกด้านวัคซีน
และสินค้าที่จ าเป็น (2) การด าเนินงานในเรื่องห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโควิด-19 จะต้องสอดคล้องกับพันธกรณีขององค์การ
การค้าโลก มาตรฐานองค์การศุลกากรโลกและองค์การอนามัยโลก (3) การท างานร่วมกันเพื่อน าไปสู่การใช้มาตรการ
อ านวยความสะดวกทางการค้าที่ใช้ในช่วงโควิด-19 อย่างถาวรรวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับพิธีการศุลกากร การเร่ง
การไหลเวียนสินค้าข้ามพรมแดน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ที่ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการค้ากับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับชายแดน (4) จากสถานการณ์โควิด-19 จะไม่ใช้มาตรการจ ากัด/ห้ามการส่งออก (export restrictions or 
prohibitions) หากไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (WTO) และ (5) การพิจารณาให้เกิดการลดต้นทุน
ของสินค้าเพื่อประชาชน อาทิ การลด/ยกเลิกภาษีของสินค้าด้วยความสมัครใจ 

3. ร่างแถลงการณ์เอเปคเรื่องการบริการเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความจ าเป็น มีสาระส าคัญ ได้แก่ 
(1) ความมุ่งมั่นท่ีจะท างานร่วมกันในการอ านวยความสะดวกด้านการบริการเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความ
จ าเป็นในช่วงเวลาวิกฤต (2) การให้ความส าคัญกับการระบุอุปสรรคด้านการค้าบริการเพื่อการไหลเวียนสินค้าที่มีความ
จ าเป็น (3) การมีข้อสรุปการเจรจาเรื่อง Joint Statement Initiative on Domestic Regulation ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอและให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
(หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0703/365 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564) ไปพิจารณาด าเนินการด้วย ท้ังนี้ 
หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีการค้าเอเปคประจ าปี 2564 ร่างแถลงการณ์เอเปคเรื่อง
ห่วงโซ่อุปทานวัคซีนโควิค-19 และร่างแถลงการณ์เอเปคเรื่องการบริการเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีความ
จ าเป็น ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์
ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก  
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010664 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สคก. เสนอ ครม. พิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... มีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 
1. ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย (ร่างมาตรา 3) 

ก าหนดให้การใช้ใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร เครื่องส าอางตามกฎหมายว่าด้วย
เครื่องส าอาง หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดตามที่มีกฎหมายเฉพาะบัญญัติ ไว้ รวมถึงการน าเข้า ก ารส่งออก การขาย  
และการโฆษณา ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ในมาตรา 28 

2. บทนิยาม (ร่างมาตรา 4) 
2.1 ก าหนดนิยามค าว่า “พืชกระท่อม” หมายความว่า พืชซึ่งมีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Mitragyna speciosa 

(Korth.) Havil. 
2.2 ก าหนดนิยามค าว่า “ใบกระท่อม” หมายความว่า ใบของพืชกระท่อมและให้หมายความรวมถึงสารที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพที่สกัดได้จากใบของพืชกระท่อมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขร่วมกันประกาศก าหนด 

3. มาตรารักษาการ (ร่างมาตรา 5) 
ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการ 

ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ 
4. หมวด 1 บทท่ัวไป (ร่างมาตรา 6 และร่างมาตรา 7) 

4.1 ก าหนดให้การยื่นค าขอ การอนุญาต การออกใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
การสั่งการ และการแจ้ง รวมตลอดทั้งการออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ จะด าเนินการโดยวิธีการ

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

ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นกฎหมายที่ก าหนดมาตรการก ากับดูแล
การเพาะหรือปลูกพืชกระท่อม การขาย และการน าเข้าหรือการส่งออก 
ใบกระท่อมเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาชนมากที่สุด 
ตลอดจนก าหนดมาตรการก ากับดูแลการขาย การโฆษณา และการบริโภค
ใบกระท่อม เพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี 
และบุคคลกลุ่มเสี่ยงอ่ืนจากการบริโภคใบกระท่อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก าหนดก็ได้ (ร่างมาตรา 6) 
4.2 ก าหนดให้ในกรณีที่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้การขอรับใบอนุญาต การออก

ใบอนุญาต การแจ้ง หรือการออกใบรับแจ้ง หรือการปฏิบัติตามบทบัญญัตินั้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  
หรือเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือประกาศห้ามมิให้ใช้บทบัญญัติดังกล่าวจนกว่าจะมีการออกกฎกระทรวงหรือ
ประกาศนั้นแล้ว (ร่างมาตรา 7) 

5. หมวด 2 การเพาะหรือปลูกพืชกระท่อม การขาย การน าเข้า และการส่งออกใบกระท่อม เพ่ือประโยชน์ 
ในเชิงอุตสาหกรรม (ร่างมาตรา 8 ถึงร่างมาตรา 18) 

5.1 ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการใช้ประโยชน์  
ในเชิงอุตสาหกรรม โดยให้ค านึงถึงการใช้ประโยชน์ตามวิถีชุมชนด้วย โดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องไม่มีผล
เป็นการผูกขาดการเพาะหรือปลูกพืชกระท่อม การขาย และการน าเข้าหรือการส่งออกใบกระท่อม (ร่างมาตรา 8) 

5.2 ก าหนดให้การเพาะหรือปลูกพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมต้องได้รับใบอนุญาต  
(ร่างมาตรา 9) 

5.3 ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเพาะหรือปลูกพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมซึ่งประสงค์ 
จะขายใบกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมหรือเกินปริมาณที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 แจ้งความ
ประสงค์ที่จะขายไว้ในค าขอรับใบอนุญาต และเมื่อผู้อนุญาตจดแจ้งความประสงค์แล้ว ให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตเพาะหรือ
ปลูกพืชกระท่อมนั้นเป็นผู้รับใบอนุญาตขายใบกระท่อมด้วย (ร่างมาตรา 10) 

5.4 ก าหนดให้การขายใบกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมหรือเกินปริมาณที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงต้องได้รับใบอนุญาต (ร่างมาตรา 11) 

5.5 ก าหนดให้การน าเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมต้องได้รับใบอนุญาต  
(ร่างมาตรา 12) 

5.6 ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเพาะหรือปลูกพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์  
ในเชิงอุตสาหกรรม ผู้ขอรับใบอนุญาตขายใบกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมหรือเกินปริมาณที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงตามมาตรา 11 และผู้ขอรับใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม  
(ร่างมาตรา 13) 

5.7 ก าหนดอายุใบอนุญาต โดยใบอนุญาตเพาะหรือปลูกพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม  
ตามมาตรา 9 และใบอนุญาตขายใบกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมหรือเกินปริมาณที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงตามมาตรา 11 มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต ส่วนใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม  
เพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมตามมาตรา 12 มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต (ร่างมาตรา 14) 

5.8 ก าหนดหลักเกณฑ์รองรับการขอต่ออายุใบอนุญาต การขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต และการขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต (ร่างมาตรา 15 ร่างมาตรา 16 และร่างมาตรา 17) 
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5.9 ก าหนดหลักเกณฑ์รองรับกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตายก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ โดยให้ทายาทหรือผู้ซึ่งได้รับ
ความยินยอมจากทายาทแสดงความจ านงขอด าเนินการตามใบอนุญาตต่อไปได้ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีผู้รับ
ใบอนุญาตตาย (ร่างมาตรา 18) 

6. หมวด 3 หน้าท่ีของผู้รับใบอนุญาต (ร่างมาตรา 19 และร่างมาตรา 20) 
6.1 ก าหนดหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตเพาะหรือปลูกพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม โดยต้อง

เพาะหรือปลูกพืชกระท่อมในท่ีดินหรือสถานท่ีและพิกัดตามที่ระบุไว้ใบอนุญาต (ร่างมาตรา 19) 
6.2 ก าหนดหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตขายใบกระท่อมหรือผู้รับใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม  

โดยต้องจัดให้มีป้ายแสดงว่าเป็นสถานที่ขาย น าเข้า หรือส่งออกใบกระท่อม จัดให้มีฉลากและเอกสารก ากับใบกระท่อม
โดยอย่างน้อยต้องระบุแหล่งที่มาของใบกระท่อม ค าเตือน หรือข้อควรระวัง ในกรณีที่ใบกระท่อมสูญหาย เสียหาย  
หรือถูกท าลายต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบโดยมิชักช้า และจัดท ารายงานปริมาณการขาย การน าเข้า หรือส่งออกใบ
กระท่อม (ร่างมาตรา 20) 

7. หมวด 4 การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาต (ร่างมาตรา 21 ถึงร่างมาตรา 24) 
7.1 ก าหนดมาตรการพักใช้ใบอนุญาตกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง

เกี่ยวกับการอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมไม่แจ้งการน าเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมต่อผู้
อนุญาตในแต่ละครั้งที่จะมีการน าเข้าหรือส่งออก หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต (ร่างมาตรา 21) 

7.2 ก าหนดมาตรการเพิกถอนใบอนุญาตกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม  
หรือฝ่าฝืนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ร่างมาตรา 22) 

7.3 ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดท าและการแจ้งค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต และการแจ้งค าสั่งยกเลิก
ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต (ร่างมาตรา 23 และร่างมาตรา 24) 

8. หมวด 5 อุทธรณ ์(ร่างมาตรา 25 ถึงร่างมาตรา 27) 
ก าหนดสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต ข้ันตอนและระยะเวลา

อุทธรณ์ค าสั่ง ข้ันตอนและระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และการขยายระยะเวลา
การพิจารณาอุทธรณ์ 

9. หมวด 6 การคุ้มครองบุคคลซ่ึงอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคใบกระท่อมและการป้องกันการใช้ใบกระท่อม
ในทางท่ีผิด (ร่างมาตรา 28 ถึงร่างมาตรา 33) 

9.1 ก าหนดบทบัญญัติห้ามผู้ใดขายใบกระท่อม น้ าต้มใบกระท่อมหรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มี
ใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร (ร่างมาตรา 28) 

9.2 ก าหนดบทบัญญัติห้ามผู้ใดขายใบกระท่อมหรือน้ าต้มใบกระท่อมในสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสวนสนุก ขายโดยใช้เครื่องขาย  
ขายโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เร่ขายหรือในลักษณะจูงใจให้บริโภคใบกระท่อมหรือน้ าต้มใบกระท่อม หรือขายใน
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สถานท่ี โดยวิธีการหรือในลักษณะอื่นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศก าหนด (ร่างมาตรา 29) 
9.3 ก าหนดบทบัญญัติห้ามผู้ใดโฆษณาหรือท าการสื่อสารการตลาดใบกระท่อมหรือน้ าต้มใบกระท่อม  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจสาธารณชนให้บริโภคใบกระท่อมหรือน้ าต้มใบกระท่อม หรือบริโภคใบกระท่อมหรือน้ าต้ม 
ใบกระท่อมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วย
วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย หรือวัตถุอ่ืน
ใดตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 31 (ร่างมาตรา 30) 

9.4 ก าหนดบทบัญญัติห้ามผู้ใดบริโภคใบกระท่อมหรือน้ าต้มใบกระท่อมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษ
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาตาม
กฎหมายว่าด้วยยา วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย หรือวัตถุอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ประกาศก าหนดเว้นแต่เป็นการบริโภคตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด (ร่างมาตรา 31) 

9.5 ก าหนดบทบัญญัติห้ามผู้ใดจูงใจ ชักน า ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็ญ ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม 
หรือใช้วิธีขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นบริโภคใบกระท่อมหรือน้ าต้มใบกระท่อมตามมาตรา 31 (ร่างมาตรา 32) 

9.6 ก าหนดบทยกเว้นมิให้น ามาตรา 28 และมาตรา 32 มาใช้บังคับแก่การด าเนินการตามวัตถุประสงค์  
ที่ก าหนด (ร่างมาตรา 33) 

10. หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าท่ี (ร่างมาตรา 34 ถึงร่างมาตรา 39) 
10.1 ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในที่ดินหรือสถานที่เพาะหรือปลูกพืชกระท่อม สถานที่

น าเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม หรือสถานที่ขายใบกระท่อมในเวลาท าการของสถานที่นั้น หรือเข้าไปในยานพาหนะ  
ที่บรรทุกใบกระท่อม เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมเท่าที่จ าเป็น และในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้อาจเข้าไปในที่ดิน สถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจ ค้น ยึด หรืออายัดพืชกระท่อม  
ใบกระท่อม น้ าต้มใบกระท่อม หรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ 
ตลอดจนภาชนะบรรจุ หีบห่อ ฉลาก เอกสารก ากับใบกระท่อม วัตถุ หรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด  
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ซึ่งสงสัยหรอืมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระท าความผิด หรือได้มาโดยการกระท า
ความผิดตามร่างพระราชบัญญัตินี้รวมทั้งอาจมีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหรือหลักฐานที่จ าเป็น 
เพื่อประกอบการพิจารณา (ร่างมาตรา 34) 

10.2 ก าหนดวิธีการจัดการกับสิ่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรอือายัดไว้ในกรณีที่เป็นของเสียง่ายหรือเป็นของ
ที่ใกล้จะสิ้นอายุตามที่ก าหนดไว้ หรือในกรณีที่เก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย จะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
เกินค่าของสิ่งนั้น หรือจะเป็นภาระแก่ทางราชการมากกว่าการน าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน (ร่างมาตรา 35) 

10.3 ก าหนดให้สิ่งที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดไว้ตกเป็นของกระทรวงยุติธรรมเมื่อไม่ปรากฏเจ้าของ
หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ยึดหรืออายัด หรือไม่มีการด าเนินคดี
และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับแจ้ง
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ค าสั่งว่าไม่มีการด าเนินคดีหรือมีการด าเนินคดีและพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบ 
และผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่ศาล 
มีค าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี (ร่างมาตรา 36) 

10.4 ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้ขาย หรือผู้โฆษณาที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
ร่างพระราชบัญญัตินี้ ระงับการกระท าท่ีฝ่าฝืน แก้ไข ปรับปรุง หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้ภายในเวลาที่ก าหนด (ร่างมาตรา 37) 

10.5 ก าหนดให้ในกรณีจ าเป็นและมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดบริโภคใบกระท่อมหรือ
น้ าต้มใบกระท่อมตามมาตรา 31 ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจตรวจหรือทดสอบ หรือสั่งให้รับการตรวจ
หรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นมีสารใด ๆ ในใบกระท่อมหรือน้ าต้มใบกระท่อมอยู่ในร่างกายหรือไม่ รวมทั้ง
ก าหนดบุคคลที่มีอ านาจตรวจหรือทดสอบ หรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบ โดยวิธีการตรวจหรือทดสอบให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศก าหนด (ร่างมาตรา 38) 

10.6 ก าหนดให้ในการปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง (ร่างมาตรา 39) 

11. หมวด 8 บทก าหนดโทษ (ร่างมาตรา 40 ถึงร่างมาตรา 47) 
11.1 ก าหนดโทษอาญากรณีเพาะหรือปลูกพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม ขายใบกระท่อม

เพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมหรือเกินปริมาณที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 หรือน าเข้าหรือส่งออก 
ใบกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต (ร่างมาตรา 40) 

11.2 ก าหนดโทษอาญากรณีขายใบกระท่อม น้ าต้มใบกระท่อม หรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มี
ใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบแก่บุคคลซึ่งมีอายตุ่ ากว่าสบิแปดปี สตรีมีครรภ์ หรือสตรีให้นมบุตร (ร่างมาตรา 41) 

11.3 ก าหนดโทษอาญากรณีขายใบกระท่อมหรือน้ าต้มใบกระท่อมในสถานที่ โดยวิธีการ หรือในลักษณะ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 29 (ร่างมาตรา 42) 

11.4 ก าหนดโทษอาญากรณีโฆษณาหรือท าการสื่อสารการตลาดใบกระท่อมหรือน้ าต้มใบกระท่อมโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจูงใจสาธารณชนให้บริโภคใบกระท่อมหรือน้ าต้มใบกระท่อม หรือบริโภคใบกระท่อมหรื อน้ าต้ม 
ใบกระท่อมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วย
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายหรือวัตถุอ่ืน
ใดตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 31 (ร่างมาตรา 43) 

11.5 ก าหนดโทษอาญากรณีบริโภคใบกระท่อมหรือน้ าต้มใบกระท่อมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษ
ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  
ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย หรือวัตถุอื่นใดตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรมประกาศก าหนด (ร่างมาตรา 44) 

11.6 ก าหนดโทษอาญากรณีจูงใจ ชักน า ยุยงส่งเสรมิ ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้อ านาจครอบง าผิดคลองธรรม 
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หรือใช้วิธีขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นบริโภคใบกระท่อมหรือน้ าต้มใบกระท่อมตามมาตรา 31 (ร่างมาตรา 45) 
11.7 ก าหนดโทษในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล (ร่างมาตรา 46) 
11.8 ก าหนดให้เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมาย มีอ านาจเปรียบเทียบความผิด

ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ส าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกไม่เกิน หนึ่งปี  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประกาศก าหนด (ร่างมาตรา 47) 

12. บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา 48 และร่างมาตรา 49) 
12.1 ก าหนดให้เมื่อกฎกระทรวงตามมาตรา 9 วรรคสอง มาตรา 11 วรรคสาม หรือมาตรา 12 วรรคสาม 

ใช้บังคับแล้ว ให้ผู้เพาะหรือปลูกพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม ผู้ขายใบกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิง
อุตสาหกรรมหรือเกินปริมาณที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงตามมาตรา 11 หรือผู้น าเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม  
เพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้น ๆ มีผลใช้บังคับ และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้นั้นด าเนินการต่อไปได้
จนกว่าผู้อนุญาตจะไม่ออกใบอนุญาต (ร่างมาตรา 48) 

12.2 ก าหนดให้เมื่อมีกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยใช้บังคับแล้วให้บรรดาความผิดอาญาที่มีโทษปรับ
สถานเดียวที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัย และให้อัตราโทษปรับอาญาส าหรับความผิด
อาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวเปลี่ยนเป็นอัตราค่าปรับเป็นพินัย (ร่างมาตรา 49) 

13. อัตราค่าธรรมเนียม 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพาะหรือปลูกพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม  

ตามมาตรา 9 ใบอนุญาตขายใบกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมหรือเกินปริมาณที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง
ตามมาตรา 11 ใบอนุญาตน าเข้าใบกระท่อมเพื่อประโยชน์ใน เชิงอุตสาหกรรมตามมาตรา 12 ใบอนุญาตส่งออก 
ใบกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมตามมาตรา 12 รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตและการต่ออายุ
ใบอนุญาตดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ของกระทรวงยุติธรรม ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจดัท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ต้อง
ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010664 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2564 และครั้งที่ 18/2564 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติให้น าวงเงินกู้เพื่อการตามมาตรา 5 (3) มาใช้เพื่อการตามมาตรา 5 (2) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) จ านวน 
16,238 ล้านบาท เพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019 รอบใหม่ในประเทศ 

2. อนุมัติโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับบริการประชาชน
ในประเทศไทย เพิ่มเติมจ านวน 35 ล้านโดส ของกรมควบคุมโรค ระยะเวลาด าเนินการ 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - 
กันยายน 2564 กรอบวงเงิน 6,378.2250 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 1.2 ตามบัญชีท้าย  
พระราชก าหนดฯ และมอบหมายให้กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ  
โดยเคร่งครัด 

3. อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน 2564) กรอบวงเงิน 10,569.8283 ล้านบาท 
โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 1.3 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ และมอบหมายให้ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด 

4. อนุมัติโครงการค้นหาเชิงรุกส าหรับกลุ่มเสี่ยงของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับพ้ืนที่
ของกรมควบคุมโรค ระยะเวลาด าเนินงาน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 กรอบวงเงิน 129.3028 
ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 1.5 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ และมอบหมายให้กรมควบคุมโรค 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด 

5. เห็นควรอนุมัติโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย ส าหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน  
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 
1,575.4950 ล้านบาท ท้ังนี้ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติในอนาคตและกระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณาเห็นว่ามีความ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสร้างพ่อแม่พันธุ์ ช้ันเยี่ยมจากการย้ายฝากตัวอ่อนให้กับ
เกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกระจายพ่อแม่พันธุ์ช้ันเยี่ยมด้วยวิธีย้าย
ฝากตัวอ่อนของกรมปศุสัตว์ และเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จ าเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมก็สามารถขอรับเงินค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ อสม. เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจที่ดี
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน อสม. ได้ต่อไป 

6. อนุมัติโครงการภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ (ด้านไฟฟ้าและด้านน้ าประปา) จ านวน 4 โครงการ ของการไฟฟ้านครหลวง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค กรอบวงเงินรวม 4,512.75 ล้านบาท โดยใช้
จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานท่ี 2.1 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ และมอบหมายให้การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตามมติ
คณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด 

7. อนุมัติโครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 กรอบวงเงิน 16,380.1908 ล้านบาท 
และโครงการเพิ่มก าลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท ของส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กุมภาพันธ์ 2565 โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้
แผนงานที่ 2.1 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ และมอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการด าเนินตามมติคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด 

8. อนุมัติโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 กรอบวงเงิน 93,000 ล้านบาท และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ กรอบวงเงิน 
28,000 ล้านบาท ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 - กุมภาพันธ์ 2565 
โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.3 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ พร้อมทั้งอนุมัติให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์  
และเง่ือนไขของผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมว่า “การก าหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสินค้า
และบริการของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ก าหนด” 
และมอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ  
โดยเคร่งครัด 

9. เห็นควรมอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างใกล้ชิด โดยในกรณีที่ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถเริ่ม
ด าเนินการได้ตามก าหนดการที่เสนอไว้ให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เร่งเสนอเรื่องขอเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของ
โครงการที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป และรับทราบแนวทางป้องกัน  
การทุจริตโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ตามที่ส านักงานเศรษฐกิจการคลังเสนอ พร้อมทั้งเห็นควรให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
จัดให้มีสายด่วนเพื่อรับแจ้งเบาะแสความผิดปกติในการใช้จ่ายเงินภายใต้โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบท้ัง 4 โครงการ 
เพื่อให้การป้องกันการทุจริตมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น 

10. อนุมัติโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเน้ือด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรอบวงเงิน 75.6218 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือนต้ังแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2564 
โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่  3.1 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ แล ะมอบหมายให้กรมปศุสัตว์  
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เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด 
11. อนุมัติให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ

ของโครงการพัฒนาระบบปกติใหม่ของบริการการแพทย์ฉุกเฉินและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ โดยขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ จาก 3 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 
มกราคม - 31 มีนาคม 2564) เพิ่มเติมอีก 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) และมอบหมาย
ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด 

12. อนุมัติการยกเลิกโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะเพื่อพัฒนาสู่อินทรีย์รองรับ
เมืองสุขภาวะ กิจกรรมสนับสนุนการปลูกผักปลอดภัยในโรงเรือนอัจฉริยะและตรวจรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง
เกษตรที่ดี (GAP) ของส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จังหวัดแพร่ กรอบวงเงิน 13,951,500 บาท และมอบหมายให้
ส านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัด 

13. อนุมัติการยกเลิกการด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป “แพะเมืองสิงห์”  
ของจังหวัดสิงห์บุรี กรอบวงเงิน 2,340,520 บาท และมอบหมายให้จังหวัดสิงห์บุรีด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ 
โดยเคร่งครัด 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว  มีมติเห็นควรเสนอผลการพิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการ

ที่เสนอขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 8(1) แห่งพระราชก าหนดฯ ดังนี้ 
1) เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตโคเน้ือด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมปศุสัตว์ 

กระทรวงเกษตรและสกรณ์ กรอบวงเงิน 75.6218 ล้านบาท (ปรับลดจากข้อเสนอวงเงิน 844.1280 ล้านบาท 
หรือลดลงประมาณ 768.5062 ล้านบาท) ระยะเวลาด าเนินการ 6 เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2564 
โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานท่ี 3.1 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ 

2) เห็นควรมอบหมายให้กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการและด าเนินการ ดังนี ้
2.1) จัดท าความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้ สบน. สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการ 

ตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ 
2.2) รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในระบบ 

eMENSCR และจัดส่งให้ สบน. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กค. ก าหนด ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป 
2.3) ประสานกับ กค. ในการรายงานขีดความสามารถในการช าระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณา  

ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชก าหนดฯ ด้วย 

มติ ครม. : เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ
เพิ่มเติม ดังนี้ 
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1. ขอแก้ไขข้อความในหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนท่ีสุด ที่ นร 1106/(คกง.) 150 
ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 หน้า 23 ข้อ 3.3.5 4) ในส่วนของต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นจริง จากเดิม “7,668.50 ลา้นบาท” 
เป็น “7,499.85 ล้านบาท” 

2. ในส่วนของโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย ส าหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 ในชุมชน  
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หากคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องจ่าย
ค่าตอบแทนเพิ่มเติมเพื่อใช้กลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการช่วยเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในคราวประชุมในระยะถัดไป ก็สามารถพิจารณาอนุมัติ
โครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านต่อไป 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า 

1. รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 
18/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธาน
กรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และที่เสนอเพิ่มเติม ทั้งนี้ โครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย
ส าหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ให้เป็นไปตามมติข้อ 2 ส าหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส าหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จ านวน 35 ล้านโดส เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 (เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายข่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง 
รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคติดเช้ือไว รัสโคโรนา 
2019 ส าหรับโครงการ (COVID-19) ส าหรับบริการประชากรในประเทศไทย เพิ่มเติม จ านวน 35 ล้านโดส) โดยให้ใช้จ่าย
เงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค 
และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (แผนงานที่  1.2) ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. อนุมัติโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย ส าหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน  
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในกรอบวงเงินรวม 1,575.495 ล้านบาท และให้กระทรวง
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สาธารณสุขด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปอย่างเคร่งครัด 
3. อนุมัติเป็นหลักการให้ด าเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการด าเนินโครงการต่างๆ ภายใต้  

พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยรวดเร็ว และให้ส านักงานต ารวจแห่ง ชาติด าเนินคดี 
โดยไม่ชักช้า และให้รายงานผลความคืบหน้าในการด าเนินคดีต่อคณะรัฐมนตรีทุก 3 เดือน ตามความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ทั้งนี้  ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานเกี่ยวข้อง
ประสานงานและด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

4. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อ
คณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010664 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ  
พ.ศ. 2558 เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบางประเภท ตลอดจนปรับปรุงบัญชีท้ายกฎกระทรวง
เพ่ือก าหนดให้การประกอบกิจการโรงงานด าเนินการได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซ่ึง มท.  
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 แล้ว และคณะกรรมการผังเมือง 
ได้มีมติเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท. ได้เสนอตามรายงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า ได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยภูมิว่า หลังจากมีการประกาศ 

ใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 แล้วปรากฏว่า สภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ได้มี 
การเปลี่ยนแปลงไป ท าให้การบังคับใช้ผังเมืองรวมไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยปัจจุบัน  
มีการขยายตัวของพื้นที่ ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท การขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากที่มาจากเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตร ท าให้การประกอบกิจการบางประเภทไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการ
บรรเทาปัญหาดังกล่าว จึงขอให้มีการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจงัหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 
26 และมาตรา 26/1 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 เฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหน่ึงส่วนใด ซ่ึงคณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบด้วยกับการแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิฯ ดังกล่าว จึงได้ด าเนินการปิดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
30 วัน และเมื่อครบก าหนดแล้วปรากฏว่าไม่มีผูม้ีสว่นไดส้่วนเสยีมายื่นข้อคิดเหน็ และไดน้ าเสนอคณะกรรมการผังเมืองแล้ว 
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558) มาเพื่อด าเนินการ 

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

เพื่อให้การออกประกาศดังกล่าวด าเนินการได้โดยรวดเร็ว  
และเพื่อให้มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวม
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
จึงส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวคืนให้ มท. กลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

3. ต่อมาได้มีประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 
โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. 2518 ทั้งฉบับ และได้แก้ไขรูปแบบการประกาศใช้บังคับกฎหมายในส่วนของผังเมืองรวมที่กรม โยธาธิการ 
และผังเมืองเป็นผู้วางและจัดท าผัง ให้ประกาศใช้บังคับเป็นการประกาศกระทรวงมหาดไทย (เดิมประกาศใช้บังคับ
เป็นกฎกระทรวง) ประกอบกับมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ บัญญัติให้บรรดาผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการวางและจัดท าตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2562 ใช้บังคับการด าเนินการต่อไปส าหรับการนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนด  
และในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ผังเมือง
รวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วางและจัดท าผัง ซ่ึงคณะกรรมการผังเมือง ได้ให้ความเห็นชอบแล้วและอยู่ใน
ขั้นตอนการยกร่างกฎหมาย ให้ด าเนินการออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยเพ่ือใช้บังคับต่อไป 

4. มท. โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดท าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับ 
ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ  
พ.ศ. 2558) ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ท่ีบัญญัติว่า 
“เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 29 แล้ว ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดยื่นค าร้องตามาตรา 30 หรือมีแต่คณะกรรมการผังเมือง 
สั่งยกค าร้องดังกล่าวหรือเมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง  
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณีด าเนินการเพื่อออกประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
โดยไม่ชักช้า ในการนี้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองน าประกาศกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยตรง  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน” ทั้งนี้ ในกระบวนการวางและจัดท าผังเมืองรวมก่อนที่จะได้จัดท าเป็นร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทยน้ีได้ผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างประกาศกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากเป็นการแก้ไข

เพิ่มเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้อง
กับสภาพการณ์ปัจจุบันของจังหวัดชัยภูมิซึ่งเปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันมีการขยายตัวของพื้นที่ชุมชนเมืองและชุมชน
ชนบท และการขยายตัวทางเศรษฐกิจรากฐานที่มาจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการเกษตรกรรม  
จึงจ าเป็นต้องแก้ไขประกาศกระทรวงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า  
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หากการด าเนินการตามประกาศดังกล่าวมีแนวเขตพื้นที่ที่อาจกระทบหรือทับซ้อนกับพื้นที่ในความรับผิดชอบ 
ของหน่วยงานใด กระทรวงมหาดไทยควรพิจารณาหารือร่วมกับหน่วยงานนั้นให้ได้ข้อยุติก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขบทอาศัยอ านาจในร่างประกาศตามความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010664 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบางประเภท เพ่ือก าหนดให้การ
ประกอบกิจการในอาคารที่ไม่ใช่ในอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารขนาดสูงมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
และยกเลิกความในหมายเหตุ โรงงานล าดับที่ 3 (2) แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด
อุบลราชธานีฯ ซ่ึง มท. ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 แล้ว  
และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท. ได้เสนอตามรายงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า หลังจาการมีการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวง  

ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 แล้ว ปรากฏว่า สภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป 
ท าให้การบังคับใช้ผังเมืองรวมไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยปัจจุบันมีการขยายตัวของ
พื้นที่ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท การขยายตัวของเศรษฐกิจฐานรากที่มาจากเกษตรกรรมอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง  
จากการเกษตร ท าให้การประกอบกิจการบางประเภทไม่สามารถด าเนินการได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าว 
จึงขอให้มีการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 ตามาตรา 26 และมาตรา 
26/1 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2558 เฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหน่ึงส่วนใด ซ่ึงคณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานีฯ ดังกล่าว จึงได้ด าเนินการปิดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
30 วัน และเมื่อครบก าหนดแล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียมายื่นข้อคิดเห็น และได้น าเสนอคณะกรรมการผังเมืองแล้ว 
เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2561 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

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

เพื่อให้การออกประกาศดังกล่าวด าเนินการได้โดยรวดเร็ว  
และเพื่อให้มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวม
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558) มาเพื่อด าเนินการ 
2. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงส่งร่างกฎกระทรวง

ดังกล่าวคืนให้ มท. กลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
3. ต่อมาได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวนัที ่25 พฤศจิกายน 2562 

ซ่ึงพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ทั้งฉบับ และได้แก้ไขรูปแบบ
การประกาศใช้บังคับกฎหมายในส่วนของผังเมืองรวมท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วางและจัดท า ให้ประกาศใช้
บังคับเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย (เดิมประกาศใช้บังคับเป็นกฎกระทรวง) ประกอบกับมาตรา 110 แห่ง
พระราชบัญญัติการผังเมืองฯ บัญญัติให้บรรดาผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่างด าเนินการวางและจัดท าตามพระราชบัญญัติ  
การผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในวันก่อนวันที่ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ การ
ด าเนินการต่อไปส าหรับการนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนด และในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วาง
และจัดท าผัง ซ่ึงคณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้วและอยู่ในขั้นตอนการยกร่างกฎหมาย ให้ด าเนินการ
ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยเพ่ือใช้บังคับต่อไป 

4. มท. โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดท าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2558) ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ท่ีบัญญัติว่า 
“เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาตามมาตรา 29 แล้วไม่มีผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดยื่นค าร้องตามมาตรา 30 หรือมีแต่คณะกรรมการ
ผังเมืองสั่งยกค าร้องดังกล่าวหรือเมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณีด าเนินการเพื่อออกประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
โดยไม่ชักช้า ในการรี้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองน าประกาศกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยตรง  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน” ทั้งนี้ ในกระบวนการวางและจัดท าผังเมืองรวมก่อนที่จะได้จ าท าเป็นร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทยน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
อุตสาหกรรม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วยแล้ว 
จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างประกาศกระทรวงดังกล่าวเนื่องจากเป็น

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี  
พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันของจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันมีการขยายตัว
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ของพื้นที่ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทและการขยายตัวของเศรษฐกิจรากฐานท่ีมาจากเกษตรกรรม อุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง
จากการเกษตรกรรม จึงจ าเป็นต้องแก้ไขประกาศกระทรวงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หากการด าเนินการตามประกาศดังกล่าวมีแนวเขตพื้นที่ที่อาจกระทบหรือทับซ้อนกับพื้นที่ 
ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด กระทรวงมหาดไทยควรพิจารณาหารือร่วมกับหน่วยงานนั้นให้ได้ข้อยุติ  
ก่อนด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขบทอาศัยอ านาจในร่างประกาศตามความเห็น
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณาสุข และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 21/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010664 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 
 
สารัตถะ : กนช. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุม กนช. ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 
2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติ กนช. และข้อสั่งการของประธานกรรมการ

ทรัพยากรธรรมชาติ (ประธาน กนช.) ในการประชุม กนช. ครั้งท่ี1/2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ในการประชุม กนช. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) 

เป็นประธานการประชุมฯ มีผลการประชุมสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
1. เรื่องเพ่ือทราบ (จ านวน 9 เรื่อง) 

1.1 ผลการด าเนินการตามมติ กนช. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และประธาน กนช. 
(1) โครงการขนาดใหญ่และโครงการส าคัญ ได้แก่ 1) โครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท 

ที่ กนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว 38 โครงการ งบประมาณ 203,715 ล้านบาท (ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแล้ว 34 โครงการ) 2) โครงการขนาดใหญ่ที่หน่วยงานเสนอในแผนบูรณาการปี 2565 แต่ยังไม่ผ่าน กนช. 
19 โครงการ และ 3) แผนการขับเคลื่อนโครงการส าคัญ ปี 2564-2566 จ านวน 526 โครงการ 

(2) ความก้าวหน้าผลการด าเนินงานของคณะท างานติดตามการขอใช้พ้ืนที่ป่าของโครงการพัฒนา
แหล่งน้ า จ านวน 78 โครงการ 

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. :  
1. ควรเร่งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านน้ าอย่างต่อเนื่อง 
2. ให้ทุกหน่วยงานผลิตและเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ อย่างน้อย 1 เรื่องต่อสัปดาห์ 

และจัดส่งให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ทุกวันจันทร์ เพื่อน าไปเผยแพร่ซ้ าผ่านช่องทางอื่น ๆ เพิ่มเติม  
โดย สทนช. จะรวบรวมผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านทรัพยากรน้ ารายงานนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี

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

เพื่ อ ให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องสามารถน า ไปด า เนิ นการ  
และยังเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) ด้วย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ต่อไป 
ความเห็นของ กนช. : การประชาสัมพันธ์ควรจัดท าเป็นลักษณะสื่อที่เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง

ความคิดเห็นได้ 
(3) มติ กนช. ที่เห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีจ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ ร่างรายงาน Country Survey 

Instrument for SDG Indicator 6.5.1 และ ร่าง Reporting SDG Indicator 6.5.2 เสนอองค์การสหประชาชาติ 
[คณะรัฐมนตรีมีมติ (9 มีนาคม 2564) รับทราบ] 2) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จ านวน 48,687 รายการ วงเงิน 366,538.842 ล้านบาท [คณะรัฐมนตรีมีมติ (23 มีนาคม 2564) 
เห็นชอบ] และ 3) การก าหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอย่างอื่น ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 มาตรา 22 และมาตรา 
36 [คณะรัฐมนตรีมีมติ (7 เมษายน 2564) อนุมัติ] 

(4) แนวทางการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตาม 
นโยบายรัฐบาลภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ข้อสั่งการของประธาน กนช. : 
1. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดการออกกฎหมายล าดับรองว่าด้วยการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน ตามพระราชบัญญัติอุทยานแหง่ชาติ พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญตัิสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2562 

2. ให้ทุกหน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์เรื่องทรัพยากรน้ าแจ้ง สทนช. เพื่อบูรณาการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ต่อไป 

3. ให้ สทนช. บูรณาการทุกหน่วยงาน จัดตั้งเป็นคณะท างานด้านการประชาสมัพันธ์ผลงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 

มติที่ประชุม : รับทราบ และให้ด าเนินการตามความเห็นของ กนช. ฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่ง
การของประธาน กนช. แล้วรายงานผลการด าเนินงานให้ สทนช. ทราบต่อไป 

1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
ปี 2561-2564 สรุปได้ดังนี้ 

ด้านที่ 1 การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค ได้ด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขต
ประปาเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงเขตประปาเมืองหลักพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว และการจัดหาแหล่งน้ าส ารอง  
เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานน้ าดื่ม 

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ า เพื่อให้ได้
ปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น เช่น แหล่งน้ าในพ้ืนท่ีเกษตรน้ าฝน แหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า แหล่งน้ าชุมชน เป็นต้น 

ด้านที่ 3 การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย มีการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ า การปรับปรุงล าน้ าธรรมชาติ 
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และการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. :  
1. ควรเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในแผนแม่บทฯ เช่น การพัฒนาขยายเขต

ให้บริการประปาเมือง พ้ืนท่ีเศรษฐกิจและจัดหาแหล่งน้ าส ารอง เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานน้ าดื่ม 
จัดท าบัญชีสินทรัพย์เพื่อด าเนินการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นต้น 

2. ควรให้หัวหน้าส่วนราชการก าชับและมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องจัดท ารายละเอียดแผนงานโครงการด้าน
แหล่งน้ าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทุกแหล่งงบประมาณทุกแผนงานที่สอดคล้องตามแผนแม่บทฯ พร้อมทั้ง
รายงานผลการด าเนินงานให้ สทนช. ทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า โดยก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าใหม่ ปรับปรุง
ระบบบ าบัดเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นต้น 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ าท่ีเสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 
ด้านที่ 6 การบริหารจัดการในช่วงปี 2561-2562 มีการจัดท ากฎหมายล าดับรองแล้วเสร็จ 18 ฉบับ 

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ เป็นต้น 
ความเห็นของ กนช. : เห็นควรก าชับให้ อปท. รับช่วงการดูแลและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าใหเ้ป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการเก็บค่าน้ า ค่าธรรมเนียม เพื่อไม่ให้แหล่งน้ าเกิดความเสียหาย 
ข้อสั่งการของประธาน กนช. : ให้หน่วยงานเร่งรดัด าเนินงานใหเ้ปน็ไปตามเป้าหมายและรายงานผลให้ 

กนช. ทราบต่อไป 
มติท่ีประชุม : รับทราบ และให้หน่วยงานด าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. ความเห็น

ของ กนช. และข้อสั่งการของประธาน กนช. ต่อไป 
1.3 ความก้าวหน้าแผนงานโครงการที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร และงานนโยบายที่

นายกรัฐมนตรีตรวจงานในพ้ืนที่ และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

(1) แผนงานโครงการที่เสนอในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร และงานนโยบายนายกรัฐมนตรี
ตรวจงานในพ้ืนที่ ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2562 รวม 11 ครั้ง มีแผนงานโครงการทั้งสิ้น 109 โครงการ วงเงิน 
19,755.05 ล้านบาท 

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. :  
1. ให้หน่วยงานเร่งรัดเสนอโครงการฯ เพื่อของบประมาณด าเนินการภายในปี 2566 
2. ให้หน่วยงานเร่งรัดด าเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณฯ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 

และให้รายงานความคืบหน้าให้ สทนช. ทราบจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ 
3. โครงการที่จะแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ าในพื้นที่ที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ จะต้องผ่าน
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คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดตามขั้นตอนการเสนอของบประมาณด้านทรัพยากรน้ า 
(2) แผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลางฯ 

31,054 โครงการ วงเงิน 28,856.27 ล้านบาท งบประมาณจัดสรร 23,286 โครงการ วงเงิน 23,264.36 ล้านบาท 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 11,386 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 53.14) และอยู่ระหว่างด าเนินการ 10,041 โครงการ 

ข้อสั่งการของประธาน กนช. :  
1. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งเสนอโครงการ โดยร่วมบูรณาการกับ สทนช. 
2. แผนงานโครงการที่เสนอขอตั้งงบประมาณด้านทรัพยากรน้ าต้องเสนอผ่านคณะอนุกรรมการ

ทรัพยากรน้ าจังหวัดด้วย 
มติท่ีประชุม : รับทราบ และให้หน่วยงานด าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่ง

การของประธาน กนช. ต่อไป 
1.4 ผลการด าเนินงานคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช. 

(1) ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า เช่น เร่งรัดขับเคลื่อนแผนงานตามแผนหลักการพัฒนา 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติในพื้นที่บึงบอระเพ็ด บึงราชนก หนองหาร และบึงสีไฟ จัดท ากรอบแนวทาง  
การด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยการสัญจรทางน้ า การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ แก้ไขปัญหามลภาวะ 
และคุณภาพน้ าในคลองแสนแสบ เป็นต้น 

(2) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ได้แก่ 1) ความก้าวหน้าการคัดเลือกโครงการน าร่อง 
และจัดท าแผนหลักโครงการน าร่องจากบัญชีพื้นที่ลุ่มต่ าเป็นพื้นที่รับน้ านอง 2) การด าเนินงานตามมาตรการรองรับ
สถานการณ์ขาดแคลนน้ าฤดูแล้งปี 2563/64 และ 3) แนวทางการแก้ไขปัญหาความเค็มในลุ่มน้ าเจ้าพระยาจากปัญหา
การรุกตัวของน้ าเค็ม 

(3) ด้านเทคนิคและวิชาการ เช่น แนวทางการจัดท าผังน้ าปี 2563-2565 การก าหนดมาตรฐาน
รูปแบบข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เป็นต้น 

(4) คณะอนุกรรมการในพ้ืนที่ (Area) เช่น การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ ายม 
สถานการณ์น้ าและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลาง ปัญหาน้ าเค็มรุกพื้นที่ และปัญหาการปลูกข้าวนาปรังมากกว่าแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม สกลนคร และศรีสะเกษ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในคาบสมุทรสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา เป็นต้น 

(5) คณะอนุกรรมการภายใต้ กนช. เห็นชอบให้เสนอ กนช. พิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ การวางแผนการ
จัดสรรน้ าและการเพาะปลูกฤดูฝน ปี 2564 และมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2564 และแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
1.5 รายงานการชี้แจงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาญัตติอภิปรายทั่วไป ในประเด็น
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เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

1.6 ผลการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563/64 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
3 พฤศจิกายน 2563 รวม 9 มาตรการ เช่น การเร่งเก็บกักน้ าก่อนสิ้นสุดฤดูฝน การจัดหาแหล่งส ารองน้ าดิบในพื้นที่
เสี่ยงขาดแคลนน้ า การปฏิบัติการเติมน้ า (ฝนหลวง) เป็นต้น 

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. :  
1. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย (มท.) สนับสนุนการล าเลียงน้ า  

ไปยังพ้ืนท่ีเป้าหมายตามแผนอย่างเคร่งครัด 
2. ให้ กษ. ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุน

เพื่อลดการใช้น้ าในระดับต าบล และจัดท าแนวทางการขับเคลื่อน (Road Map) ให้เป็นรูปธรรม พร้อมรายงาน กนช.  
ในคราวประชุมครั้งถัดไป 

ข้อสั่งการของประธาน กนช. : ให้ กษ. เร่งก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้
สอดคล้องกับสภาพน้ าต้นทุนและรายงาน กนช. ในคราวประชุมครั้งถัดไป 

มติท่ีประชุม : รับทราบ และให้หน่วยงานด าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่ง
การของประธาน กนช. ต่อไป 

1.7 ความก้าวหน้าการด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับการออก
กฎหมายล าดับรอง 21 ฉบับ (มีผลบังคับใช้แล้ว 13 ฉบับ) การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ า รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการลุ่มน้ าภายหลังพระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน้ า พ.ศ. 2564 ใช้บังคับ 

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. : เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน้ าฯ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 
12 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ าเดิมสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง ขอให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) พิจารณาให้คณะกรรมการลุ่มน้ าประจ าลุ่มน้ าเดิม (25 ลุ่มน้ า) ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการลุ่มน้ าประจ าลุ่มน้ าใหม่ (22) ลุ่มน้ า) ไปจนกว่าการคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ าผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ าจะแล้วเสร็จ 

ข้อสั่งการของประธาน กนช. : ให้ สคก. เร่งพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการลุ่มน้ าสามารถปฏิบัติงานได้
จนกว่าการคัดสรรคณะกรรมการลุ่มน้ าใหม่จะแล้วเสร็จ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ และให้หน่วยงานด าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่ง
การของประธาน กนช. ต่อไป 

1.8 การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการ
และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่าง สทนช. และกระทรวงโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริหาร
จัดการน้ าแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งได้มีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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1.9 ถ้อยแถลงและสารของนายกรัฐมนตรีเน่ืองในโอกาสส าคัญด้านน้ า เช่น ถ้อยแถลงในวันน้ าโลก (วันที่ 22 
มีนาคมของทุกปี) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
2. เรื่องเพ่ือพิจารณา (จ านวน 5 เรื่อง) 

2.1 การวางแผนการจัดสรรน้ าและการเพาะปลูกฤดูฝน ปี 2564 และมาตรการการรับมือฤดูฝน ปี 2564 
(1) การวางแผนการจัดสรรน้ า คาดการณ์ปริมาณน้ าใช้การได้ของอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ 35 แห่งทั่วประเทศ  

ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 มีปริมาณน้ ารวม 8,371 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 18 ของปริมาณน้ าใช้การได้ 
ซึ่งน้อยกว่าปี 2563 ในช่วงเวลาเดียวกัน 2,078 ล้านลูกบาศก์เมตร 

(2) มาตรการการรับมือฤดูฝน ปี 2564 9 มาตรการ ได้แก่ 1) การคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ าท่วม 
และฝนทิ้งช่วง 2) การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ าเพื่อใช้รองรับน้ าหลาก 3) การทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ า  
ในแหล่งน้ าขนาดใหญ่-กลาง และเขื่อนระบายน้ า 4) การซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์/ระบบระบายน้ า และสถานี
โทรมาตรให้พร้อมใช้งาน 5) การปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ า 6) การขุดลอกคคูลองและก าจัดผักตบชวา 7) การเตรียมความ
พร้อมเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือ 8) การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ และ 9) การติดตาม ประ เมินผล 
[คณะรัฐมนตรีมีมติ (18 พฤษภาคม 2564) รับทราบ] 

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. :  
1. หากหน่วยงานมีการปรับปรุง เพิ่มเติมมาตรการรับมือฤดูฝน ขอให้เสนอ สทนช. พิจารณา เพื่อจะได้

ด าเนินการและน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
2. เห็นควรเพิ่มมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าและปรับปรุงการส่งน้ า 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และให้หน่วยงานที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ 

กนช. ส่งข้อมูลให้ สทนช. พิจารณาด าเนินการและน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
2.2 การปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยปรับปรุงจากเดิม 

48,687 รายการ วงเงิน 366,538.842 ล้านบาท เป็น 48,115 รายการ วงเงิน 353,800.046 ล้านบาท 
(เนื่องจากมีรายการซ้ าซ้อน ข้อมูลไม่ครบถ้วนและยังไม่ได้ด าเนินการขอใช้พื้นที่) 

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. :  
1. การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรและการโอน

งบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณที่เป็นรายการใหม่ ให้หน่วยงานใช้รายการจากแผนปฏิบัติการ
ด้านทรัพยากรน้ าที่ กนช. เห็นชอบแล้วหรือเป็นงานเตรียมความพร้อมและด าเนินโครงการด้านน้ าตามนโยบายส าคัญของ
นายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี 

2. ให้หน่วยงานส่งข้อมูลโครงการด้านทรัพยากรน้ าที่ใช้งบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ  
ให้ สทนช. เพื่อใช้วิเคราะห์การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ าและตรวจสอบความซ้ าซ้อน 
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ข้อสั่งการของประธาน กนช. : ให้หน่วยงานด าเนินการตามความเห็นฝ่ายเลขานุการ กนช. และส่งข้อมูล
ให้ สทนช. ตรวจสอบความซ้ าซ้อนเพื่อความชัดเจนและถูกต้อง 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และให้หน่วยงานด าเนินการตามความเห็นฝ่ายเลขานุการ กนช. และข้อสั่งการ
ของประธาน กนช. 

2.3 แผนปฏิบั ติการพัฒนา ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ จ านวน 84 โครงการ วงเงิน 
79,955.760 ล้านบาท 

คณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแสนแสบ มีความเห็น ดังนี ้
(1) โครงการระบบบ าบัดน้ าเสียมีวงเงินงบประมาณสูง จึงขอให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) พิจารณาการ

ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) และใช้งบประมาณจากรายได้ก่อนเป็นล าดับแรก 
(2) โครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินเกินกว่า 1,000 ล้านบาท ให้เสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน

โครงการขนาดใหญ่และโครงการส าคัญพิจารณาก่อนเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
(3) โครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรน้ า ให้หน่วยงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามขั้นตอน

ปกติของหน่วยงานต่อไป 
(4) ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ผลการด าเนินงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 
ข้อสั่งการของประธาน กนช. :  
1. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารฯ ต่อไป 
2. ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการและจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้คลองแสนแสบกลับมาใสสะอาด

ตามความต้องการของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ โดยให้ กทม. เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ

ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหารฯ และข้อสั่งการของประธาน กนช. 
2.4 การจัดท าขอบเขตส าหรับการหารือระดับชาติเรื่องน้ าในประเทศไทย [Terms of Reference 

(TOR) for a National Dialogue on Water in Thailand] เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงนโยบายด้านน้ าที่ส าคัญ 
ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านน้ าในภูมิภาคเอเชีย และสนับสนุน 
การลงทุนด้านความมั่นคงด้านน้ าและการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าในภูมิภาคเอเชีย 

ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. : เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน
ข้อมูลให้ สทนช. เพื่อน าไปจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ สทนช. ประสาน ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าให้ 
กนช. ทราบ 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และให้หน่วยงานด าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. 
2.5 การแต่งต้ัง ปรับปรุง แก้ไข และยกเลิกค าสั่งคณะอนุกรรมการภายใต้ กนช. 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 
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ข้อสั่งการเพ่ิมเติมของประธาน กนช. มีดังนี ้
1. ให้ กษ. เร่งวางแผนเรื่องการเพาะปลูก โดยระบุพื้นที่เพาะปลูกและแหล่งน้ าที่น ามาใช้ให้ชัดเจน โดยต้อง

ประสานงานกับ มท. และแจ้งให้จังหวัดทราบ 
2. แผนงานโครงการที่หน่วยงานขอตั้งงบประมาณด้านทรัพยากรน้ า ต้องเสนอผ่านคณะอนุกรรมการ

ทรัพยากรน้ าจังหวัดและส่งข้อมูลให้ สทนช. พิจารณา 
3. ให้หน่วยงานเร่งด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและบรรเทาความเดือดร้อน

ของประชาชนต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องกับผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ   

ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ เนื่องจากเป็น  
การขับเคลื่อนโครงการของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าแล้งและน้ าท่วมในพื้นท่ีที่ประสบปัญหา รวมทั้งสอดคล้องกับแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนช้ีแจง
เพิ่มเติม 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประเด็นมาตรการรับมอืฤดูฝนปี 2564 ในเรื่องบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ าเพื่อใช้รองรับน้ าหลาก โดยที่กรมชลประทาน 
และกรมทรัพยากรน้ า เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท ารายละเอียดการก าหนดพื้นที่ใช้รองรับน้ าหลาก ซึ่งภายหลังจากที่
หน่วยงานข้างต้นด าเนินการก าหนดพื้นที่ชัดเจนแล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการสร้างการรับรู้  
เพื่อการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต โดยอาจเลื่อนระยะเวลาการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับรายละเอียดการก าหนดพื้นที่
รองรับน้ านอง และหากมีประเด็นการชดเชยพื้นที่ก็อาจจะใช้ข้อมูลจากทะเบียนเกษตรกรประกอบการพิจารณา ซึ่งต้องมี
การหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ประเด็นการก าหนดมาตรการปรับลดพื้นท่ีปลูกข้าว โดยเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2564 กรมการข้าวได้มีประชุม
หารือเตรียมแผนงาน/โครงการรองรับการปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวปี 2564/65 เพื่อรองรับสถานการณ์น้ าไม่เพียงพอ
ส าหรับเพาะปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนงาน/โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย 
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา 3) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าว โพดเลี้ยงสัตว์ 
ผ่านระบบสหกรณ์ 4) โครงการบริหารจัดการพื้นท่ีเกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก 5) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 6) แผนงานการถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชหลังนาและการใช้น้ าในการผลิตพืชอย่างมี
ประสิทธิภาพ 7) แผนการผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต และ 8) โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตร
แม่นย าเพื่อการใช้น้ าให้มีประสิทธิภาพและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร 

3. ประเด็นขอให้เร่งรัดประสานขอใช้พื้นที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมส าหรับการสร้างอ่างเก็บน้ า
ล าสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ปัจจุบันส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้อนุญาตให้กรมชลประทาน  
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ใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ าล าสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เรียบร้อยแล้ว 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนทีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ในการด าเนินการครั้งต่อไป หากส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติประสงค์จะจัดท าข้อเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรี ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายตามความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย 
 


