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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2564 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130164 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการเอกสารร่างแถลงการณ์ (Cormmunique) ส าหรับการประชุม Global 

Forum for Food and Agriculture (GFFA) ครั้ งที่  ๑๓  และการประชุม  Berlin Agriculture Ministers’ 
Conference ครั้งท่ี ๑๓ 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองร่างเอกสารแถลงการณ์ (Zero Draft-2021 Communique) 
ในการประชุมรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน(Berlin Agriculture Ministers’ Conference) ครั้งท่ี ๑๓ 

2. อนุมัติในหลักการว่า หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดงักล่าวในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการส าคญั 
ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารและเกษตรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (The Federation Ministry of Food 

and Agriculture: BMEL) มีหนังสือเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(รมว.กษ.) เข้าร่วมการประชุมระดบั
รัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน (Berlin Agriculture Ministers’ Conference) ครั้งที่  ๑๓ ในวันที่  ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔  
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. เวลาเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ของไทย  
ผ่านการประชุมออนไลน์ลักษณะเสมือนจริง (virtual event) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Global Forum on Food and 
Agriculture (GFFA) ครั้งที่ ๑๓ ภายใต้หัวข้อ “How to Feed the World in Times of Pandemics and Climate 
Change?”ภาคเกษตรจะสามารถผลิตอาหารและส่งถึงมือผู้บริโภค (Supply) แม้จะเกิดภาวะวิกฤติ COVID-19  
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ 
นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตร
เบอร์ลิน ครั้งท่ี ๑๓ 

2. กระทรวงอาหารและเกษตรฯ เยอรมนี (BMEL) น าส่งเอกสารที่จะพิจารณารับรองในการประชุม GFFA 

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

เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการในระบบ
อาหาร เพื่อป้องกันการระบาดในอนาคต และเพื่อบรรเทาและปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



2 

 

2021 และการประชุมรัฐมนตรีเกษตร ครั้งท่ี ๑๓ คือ เอกสารร่างแถลงการณ์ (Zero Draft -2021 Communique) 
3. เอกสารร่างแถลงการณ์เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ ที่รัฐมนตรีเกษตรที่เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ ๑๓ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประชุม  Global Forum on Food and Agriculture (GFFA) ครั้งที่  ๑๓ จะร่วมกันรับรองโดยไม่มีการลงนาม  
โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย ๒ ส่วนหลัก ดังน้ี 

4. การเรียกร้องให้มีการด าเนินการ ดังน้ี 
1) การด าเนินการที่ให้ผู้เข้าร่วมด าเนินการ ได้แก่ 

(1) การตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเรียกร้องให้มีการด าเนินการเพื่อบรรลเุป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๒ การขจัดความอดอยากหิวโหย เช่น การจัดการกับความอดอยากหิวโหย  
และการจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะฉุกเฉินด้านอาหาร ภัยแล้งและน้ าท่วม และการระบาดของศัตรูพืช รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ตลาดให้ยังคงอยู่ โดยการรักษากลไกตลาด ห่วงโซ่อุปทาน
อาหาร ให้ความส าคัญกับระบบข้อมูลการตลาดสินค้าเกษตร (Agriculture Market Information System: AMIS)  
การปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการจัดการความปลอดภัยอาหาร และการแบ่งปันข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

(2) การป้องกันการเกิดโรคระบาดในอนาคต โดยตระหนักถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการระบาดของเช้ือ
โรคจากสัตว์ข้ามพรมแดน และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน จึงเรียกร้องให้มีการด าเนินการเพื่อสนับสนุนแนวคิดสุขภาพ  
หนึ่งเดียว (One Health Approach) ซึ่งรวมมาตรการด้านสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เพื่อจัดการ
และป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการระบาดและการดื้อยาต้านจุลชีพ เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของสุขภาพสัตว์ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์การโรคระบาดสัตว์ (OIE) และบรรเทาความเสี่ยงจาก
สัตว์ป่าในด้านสุขภาพ การจัดการและการค้า และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนท่ีอุบัติใหม่ 

(3) การเรียกร้องให้มีการด าเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ ให้มีความรับผิดชอบต่อระบบอาหารโดยลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบอาหาร เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกรรมวิธีการผลติโดยการปรับปรงุคาร์บอนในดนิ 
หลีกเลี่ยงการใช้ธาตุอาหารอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ปรับทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการตัดไม้ท าลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า รวมถึง
พัฒนาและน าเทคโนโลยีใหม่ที่ยั่งยืนและแนวทางปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการเกษตร ซึ่งเป็นไปตามหลักการ
และเกณฑ์ของกรอบการด าเนินงานด้านความยั่งยืนส าหรับเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทางของ  FAO เสริมสร้างความ
แข็งแกร่งของวิธีการจัดการ ได้แก่ การจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกษตรกรรายย่อยและครอบครัวเกษตรกร 
การครอบครองที่ดินและสิทธิในการเข้าถึงที่ดิน การลงทุนด้านเกษตรดิจิทัล สร้างเครือข่ายในความร่วมมือ การก้าวไปสู่
ห่วงโซ่อาหารที่ยั่งยืน ให้มีการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงในเรื่องทรัพยากรน้ า การมีส่วนร่วมเพื่อให้การประชุมสมัชชา
ประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ครั้งที่ ๒๖ (COP 26)บรรลุผลส าเร็จ และเน้นย้ าว่าผลลัพธ์จากการท างานร่วมกัน
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ของโคโรนีเวียในด้านการเกษตร (Koronivia Joint Work on Agriculture: KJWA) ต้องเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง 
2) อนาคตที่คาดหวัง การร่วมแบ่งปันความรับผิดชอบทั้งองค์กรระหว่างประเทศ องค์กรการเกษตร องค์กร  

ที่มิใช่ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเลี้ยงดูโลกในช่วงเวลา 
แห่งการระบาดและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งตระหนักถึงความส าคัญของการช่วยเหลือทุก
ภาคส่วนตลอดห่วงโซ่อาหาร เพื่อสร้างระบบอาหารที่มั่นคงและยั่งยืน 

3) จะกล่าวถึงการระบาดของ COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ
อาหาร ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้ประชาชนต้องอดอยากหิวโหยเรื้อรัง ดังที่นายกูเตอร์เรส เลขาธิการองค์การ
สหประชาชาติได้เตือนถึงภาวะฉุกเฉินด้านอาหารทั่วโลกที่ก าลังเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลพวงของการระบาด ในขณะที่การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศยังคงเป็นความท้าทายระดับโลก โดยเน้นย้ าถึงความจ าเป็นจะต้องมีความร่วมมือพหุภาคีระหว่าง  
ภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อป้องกันการระบาดในอนาคตและเพื่อบรรเทา 
และปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5. ร่างแถลงการณ์ฯ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และการด าเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ส าคัญ 
ได้แก่ การด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๒ การขจัดความอดอยากหิวโหย  
การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร การท าการเกษตรที่ยั่งยืน การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ตลอดห่วงโซ่อาหาร การป้องกันโรคระบาดพืชและสัตว์ การบรรเทาความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาคการเกษตร การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการท าการเกษตร ให้ความส าคัญ
กับความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมความปลอดภัยอาหาร โดยมิให้มีความเสี่ยง
ต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านอาหาร สัตว์ และพืช ทั้ง Codex, OIE และ IPPC 
ตามล าดับ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขของ WTO 

6. ที่ประชุมรัฐมนตรีเกษตรฯ ครั้งท่ี ๑๓ จะพิจารณารับรองเอกสารตามข้อ 3. โดยไม่มีการลงนามในเอกสาร 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ 
(Zero Draft-2021 Communique) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผล 
และประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2564 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130164 
 
เรื่อง : ขออนุมัติการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 

1,000 ล้านบาทข้ึนไป "โครงการจัดหาอากาศยาน (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง" 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 
1,000 ล้านบาทขึ้นไป ตามนัยมาตรา 26 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 1 รายการ ได้แก่ 
รายการเครื่องบินขนาดกลาง จ านวน 2 ล า รวมเป็นเงิน 1 ,252,000,000 บาท โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2565 
วงเงิน 250,400,000 บาท ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 500,800,000 บาท และผูกพันงบประมาณปี 
พ.ศ. 2567 วงเงิน 500,800,000 บาท ท้ังนี้ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 

2. เห็นชอบในการยกเว้น การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ที่เห็นชอบแนว
ทางการจัดท างบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 และก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณที่
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณส าหรับรายการที่มีวงเงิน
ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้จัดท าโครงการจัดหาอากาศยาน 

(ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง โดยการวางแผนด าเนินการจัดหาอากาศยานทดแทนอากาศยาน  
ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปและทดแทนอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ เพื่อให้มีอากาศยานที่เพียงพอสามารถ
น าไปใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติของประเทศต่อไป และในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 มีการตั้งค าของบประมาณ รายการเครื่องบินขนาดกลาง จ านวน 2 ล า รวมเป็นเงิน 1,252,000,000 บาท 
เป็นรายการที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  12 ตุลาคม 2563 ก าหนดให้หน่วยรับ
งบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณส าหรับ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ฝล.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มีอากาศยานที่เพียงพอสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติการ
ฝนหลวงในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยพิบัติของประเทศต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดค าขอ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายในวันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 

มต ิครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 

(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2564 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130164 
 
เรื่อง : โครงการสินเช่ือเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy Loan) ภายใต้มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน 

SMEs สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน) 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2563 ที่ได้เคยมีมติเห็นชอบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
โครงการสินเช่ือเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (LocalEconomyLoan) โดยขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย ดังนี ้

จากเดิม 
(1) ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลในกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 

- SMEs ที่ด าเนินธุรกิจเกษตรแปรรูป (Food/Nonfood) 
- SMEs ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องการ

ท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่จั้งอยู่ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) 
- SMEs ผู้ประกอบการใหม่ หรือมีนวัตกรรม หรือธุรกิจผลิต หรือบริการอื่นๆ หรือธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก 

(2) เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่เคยได้รับการอนุมัติและใช้วงเงินสินเชื่อโครงการที่มติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบให้ (ธพว.) ด าเนินการ ดังน้ี (1) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (PolicyLoan) (2) โครงการสินเชื่อ 
SMEsTransformationLoan 

(3) เป็นการให้สินเช่ือใหม่ ทั้งลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-Finance) มาจาก
สถาบันการเงินอ่ืน 

(4) เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกสถาบันการเงินต่อราย (ไม่รวมกิจการในกลุ่ม) 
สินเชื่อไม่เกิน 50 ล้านบาท ณ วันยื่นค าขอกู้ 

เป็น 
(1) ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลในกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ี 

- SMEs ที่ด าเนินธุรกิจเกษตรแปรรูป (Food/Non-food) 

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

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพมีความคุ้มค่า
และเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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- SMEs ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน หรือธุรกิจเกี่ยวเนื่องการ
ท่องเที่ยว หรือธุรกิจที่จั้งอยู่ในหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) 

- SMEs ผู้ประกอบการใหม่ หรือมีนวัตกรรม หรือธุรกิจผลิต หรือบริการอื่นๆ หรือธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก 
(2) เป็นการให้สินเช่ือใหม่ ทั้งลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ และไม่ใช่ลูกหนี้ที่โอนหนี้ (Re-Finance) มาจาก

สถาบันการเงินอ่ืน 
2. เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการโดยให้มีผลการรับค าขอกู้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 และ

สิ้นสุดวันรับค าขอกู้ภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเชื่อรวมของโครงการ แล้วแต่ระยะเวลา
ใดจะมาถึงก่อน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอเรื่อง โครงการสินเช่ือเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (LocalEconomyLoan) 

ภายใต้มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน) วงเงิน 50,000 ล้านบาท โดยธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการซึ่งมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการไปอีก 1 ปี และสิ้นสุดรับค าขอกู้ภายใน
วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะหมดวงเงินสินเช่ือรวมของโครงการ แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน ท้ังนี้ผลการ
ด าเนินโครงการ ณ วันที่  27 พฤศจิกายน 2563 มียอดอนุมัติสินเช่ือแล้ว จ านวน 24,606 ราย วงเงินจ านวน 
40,440.86 ล้านบาท และมียอดเบิกจ่าย จ านวน 24,353 ราย วงเงินจ านวน 40,087.22 ล้านบาท ซึ่งยังมีวงเงิน
โครงการคงเหลืออยู่ และยังมีความจ าเป็นต่อผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยในการด าเนินโครงการดังกล่าว มีประเด็นส าคัญที่ยัง
ไม่สามารถอนุมัติได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ดังนี้ 

1. เนื่องจากผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มเป้าหมาย ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจซึ่งเป็นอุปสรรคในการช่วยเหลือ ท าให้ผู้ประกอบการ SMEs ไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 

2. โครงการได้ก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะต้องไม่ได้รับการอนุมัติและใช้วงเงินสินเชื่อ
โครงการสินเช่ือดอกเบี้ยต่ า (PolicyLoan) และโครงการสินเชื่อ SMEsTransformationLoanรวมทั้งต้องมีวงเงินสินเช่ือ
รวมทุกสถาบันการเงินต่อราย (ไม่รวมกิจการในกลุ่ม) ไม่เกิน 50 ล้านบาท ณ วันยื่นค าขอกู้ซึ่งในช่วงด าเนินโครงการ 
ผู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกัน จึงใช้บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อย (บสย.) ค้ าประกัน 
แต่ บสย. มีวงเงินไม่เพียงพอในการค้ าประกัน ท าให้ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จึงเป็น
อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการให้มีการปรับปรุงรายละเอียด

การด าเนินงานและขยายระยะเวลาการด าเนินการของโครงการสินเช่ือเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (LocalEconomyLoan) 
ภายใต้มาตรการพิเศษเพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่ยุค 4.0 (มาตรการด้านการเงิน) เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์
ส าหรับผู้ประกอบการ SMEs ในการเสริมสภาพคล่อง และเสริมศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้เศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย ช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019  และเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ 
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวมีการให้สินเช่ือที่สนับสนุน SMEs ที่ด าเนินธุรกิจเกษตรแปรรูป (Food/Non-food)  
ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ภาคการเกษตร ทั้งนี้ ขอให้มีการประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะจนสิ้นสุดโครงการ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายหรือด าเนินโครงการอื่นที่ส าคัญของรัฐบาลต่อไป ตลอดจนค านึงถึงภาระทาง  
การคลังและงบประมาณของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นท้ังในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ
มีความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงบประมาณ ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อสังเกตของกระทรวงการคลังและข้อเสนอแนะของธนาคารแห่งประเทศไทย
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของกระทรวงแรงงานไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2564 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130164 
 
เรื่อง : การก าหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดสินค้าควบคุมปี 2564 จ านวน 4 รายการ ได้แก่  
(1) หน้ากากอนามัย (2) ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย (3) ผลิตภัณฑ์
ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยส าหรับมือ และ (4) เศษกระดาษ และกระดาษที่น ากลับมาใช้ได้อีก  
ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการในข้อ 1. 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ในคราวประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 

2563 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบก าหนดสินค้าควบคุม จ านวน 4 รายการ 
ได้แก่ (1) หน้ากากอนามัย (2) ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย  
(3) ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยส าหรับมือ และ (4) เศษกระดาษ และกระดาษท่ีน ากลับมา
ใช้ได้อีก เพื่อก าหนดมาตรการก ากับดูแลให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอ และราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเป็นรูปธรรม  
ต่อประชาชนผู้บริโภค 

2. กระทรวงพาณิชย์ เสนอว่า ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2563 
เรื่อง การก าหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง 
จึงมีความจ าเป็นต้องออกประกาศใหม่ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน และน าลงประกาศราชกิจจา
นุเบกษาก่อนวันสิ้นสุดผลการบังคับใช้ รวมทั้งก าหนดมาตรการก ากับดูแลสินค้าควบคุมให้มีก าหนดระยะเวลาต่อเนื่อง 
ในการบังคับใช้ จึงเห็นควรก าหนดสินค้าควบคุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีการแพร่ระบาด 
ในวงกว้างอย่างรุนแรงกว่าในรอบแรก ดังนั้น หน้ากากอนามัย ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ใน
การผลิตหน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยส าหรับมือ ยังคงมีความจ าเป็น  
ที่รัฐจ าเป็นต้องติดตามก ากับดูแล และควบคุมสินค้าดังกล่าวให้มีปริมาณเพียงพอ และมีราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม  

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

เพื่อก าหนดมาตรการก ากับดูแลให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอ  
และราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเป็นรูปธรรมต่อประชาชนผู้บริโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เป็นธรรม เพื่อให้การก ากับดูแล ติดตาม ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรก าหนดเป็นสินค้าควบคุม จ านวน 3 รายการ คือ 1) หน้ากากอนามัย  
2) ใยสังเคราะห์ Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย และ 3) ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์
เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยส าหรับมือ 

2) ปัจจุบันมีการน าเข้าเศษกระดาษของประเทศจีนในฐานะผู้น าเข้าเศษกระดาษรายใหญ่ของโลก พบว่า  
มีการชะลอตัวลง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาเศษกระดาษในตลาดโลก ปรับตัวลดลง ซึ่งอาจมีการน าเข้าเศษกระดาษ 
มาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอันจะเป็นปัจจัยที่กดทับราคาเศษกระดาษในประเทศ จึงยังคงมีความจ าเป็นต้องก าหนด  
เป็นสินค้าควบคุม เพื่อก ากับดูแลให้ เกิดความเป็นธรรมดาด้านราคาแก่ผู้ประกอบการรับซื้อของเก่า (ซาเล้ง)  
และผู้เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้เศษกระดาษและกระดาษที่น ากลับมาใช้อีก เป็นสินค้าควบคุม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2564 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130164 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม  
ครั้งท่ี 2/2564 ท่ีได้พิจารณาจัดท าข้อเสนอแนวทางการด าเนินการตามมาตรา 6 วรรคสาม พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ
แผนงาน/โครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ พิจารณาความเหมาะสมของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ และพิจารณาความเหมาะสมของการยกเลิกการด าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่าย
จากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ รวมถึงรายงานผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนผ่านหน่วยงาน  
ของรัฐของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนของพระราชก าหนดฯ ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ และมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

1. อนุมัติให้น าวงเงินกู้เพ่ือการตามมาตรา 5 (3) มาใช้เพ่ือการตามมาตรา 5 (2) เพ่ิมเติมจ านวน 
10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด - 19 ระลอกใหม่ในประเทศ และมอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติ
คณะกรรมการฯ ต่อไป 

2. อนุมัติโครงการเราชนะ ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังกรอบวงเงินไม่เกิน 
210,200 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่ 2.1 โดยเห็นควรก าหนดเง่ือนไขการด าเนิน
โครงการฯ ดังนี้ 

2.1 กรอบวงเงินให้ความช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ภายใต้โครงการฯ เมื่อรวมกับเงินที่ภาครัฐ 
ให้ความช่วยเหลือตามสิทธิผ่านช่องทางต่างๆ แล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือจาก โครงการฯ รวมเป็นไม่เกิน 3,500 บาทต่อเดือน 

2.2 การใช้จ่ายเงินที่ได้รับสนับสนุนจากภาครัฐ จะไม่สามารถเบิกเงินสดได้ โดยต้องน าไปใช้ผ่านระบบ 
เพื่อช าระค่าสินค้า เครื่องดื่ม และอาหาร โดยครอบคลุมการใช้ช าระค่าบริการในส่วนของค่าโดยสารรถจักรยานยนต์
สาธารณะ รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน (TAXI - METER) และรถตู้โดยสารประจ าทางที่จดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งบริการต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบท่ีมีชื่อ
เรียกอย่างอื่น 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (กนท.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ และวางรากฐาน 
การพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.3 ผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคล 
โดยเป็นผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้ หรือเป็นร้านค้า  
ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547  
หรือวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.4 ระยะเวลาที่ประชาชนสามารถใช้จ่ายเงินสนับสนุนได้ ต้ังแต่กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2564 
และควรก าหนดกรอบวงเงินการใช้จ่ายในรูปแบบรายสัปดาห์ เพื่อให้เกิดการกระจายการใช้จ่ายแต่ละช่วงเวลา 

2.5 การใช้สิทธิ์ของโครงการฯ ควรสนับสนุนให้อยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ท างานหรือที่อยู่
อาศัยในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมพื้นที่ของรัฐบาล 

ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์
และสร้างความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัดให้ปฏิบัติตามแนวทางหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด 

3. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2  
ของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.3 ตามบัญชีท้ายพระราช
ก าหนดฯ ภายใต้กรอบวงเงินของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 

4. มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 2 และข้อ 3  
และด าเนินการ ดังนี ้

4.1 รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
4.2 จัดท าความต้องการใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์/รายวัน (แล้วแต่กรณี) เพื่อให้ส านักงานบริหารหนี้

สาธารณะ สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ของภาครัฐ 

4.3 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหา อุปสรรคในระบบ 
eMENSCR และจัดส่งให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด ภายในวันที่ 
7 ของเดือนถัดไป 

4.4 ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขีดความสามารถในการช าระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 6 แห่งพระราชก าหนดฯ ด้วย 

5. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ โดยเห็นควรปรับลดกรอบวงเงินของโครงการจากเดิม  
ที่ คณ ะรัฐมนตรีได้ มีมติอนุมัติ โครงการเมื่ อวันที่  8  กรกฎาคม 2563 วงเงิน  9 ,805 .7075 ล้ านบาท  
เป็น 3 ,550.9175 ล้านบาท และขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564  
เป็นธันวาคม 2564 พร้อมท้ังเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ากับดูแลหน่วยงานรับผิดชอบ ด าเนินการตามมติ
คณะกรรมการฯ อย่างเคร่งครัด 
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6. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ยกเลิกการด าเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการขาย
ในรูปแบบตลาดออนไลน์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปปลา บ้านท่าดินแดง จังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน 1.6370 ล้านบาท 
ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเสนอ พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้กระ ทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ก ากับสถาบันการศึกษาให้พิจารณาตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้การลงทุนของภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในภาพรวมต่อไป 

7. รับทราบผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการขององค์กรภาคประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐ เพ่ือขอใช้
เงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดฯ ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ตามข้อเสนอโครงการขององค์กรภาคประชาชน พิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของ กษ. 
คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาการขอเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ของ กษ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ 18 
ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้ 

1) วันที่ 8 กรกฎาคม 2563  คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(โครงการฯ) ของ กษ. วงเงิน 9,805.707 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.2 ตามบัญชีท้ายพระราช
ก าหนดฯ 

2) วันที่ 24 ธันวาคม 2563 กษ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอ
ขอเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของโครงการฯ เพื่อให้โครงการฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือเป็นตามสภาพปัญหาและ
ข้อเท็จจริง ท้ังนี้ กษ. ขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 เป็นธันวาคม 2564 

3) วันที่  8 มกราคม 2564  คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่  1/2564 พิจารณาแล้ว มีมติให้
คณะอนุกรรมการเพื่อท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3) (คณะอนุกรรมการฯ แผนงาน/โครงการที่ 3) รับไปพิจารณาให้ความเห็นประกอบการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งต่อไป พร้อมทั้งประสาน กษ. จัดท าข้อมูลเพิ่มเติมตามประเด็ น 
และข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการแผนงาน/โครงการที่ 3 ด้วย 

4) วันที่  12 มกราคม 2564 คณะอนุกรรมการฯ แผนงาน/โครงการที่ 3 ได้พิจารณาข้อเสนอการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ของ กษ. แล้ว มีความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ดังนี ้

4.1) การปรับรายละเอียดโครงการฯ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 18 ควรเป็นการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการให้ส าเร็จลุล่วงได้ตาม
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หลักการและเป้าหมายของโครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม 2563 ดังนั้น การขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการตามที่ กษ. เสนอ หน่วยงานจ าเป็นต้องยืนยันว่าจะไม่ส่งผลให้หลักการ สาระส าคัญ และผลลัพธ์
ของโครงการฯ เปลี่ยนแปลงไปในประเด็นส าคัญได้แก่ (1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ (2) การปรับพื้นที่กักเก็บน้ า  
ตามที่เสนอ (3) การเปลี่ยนแปลงขนาดพื้นที่เข้าร่วมโครงการและพื้นที่กักเก็บน้ า (4) การปรับเป้าหมายการจ้างงาน  
ระดับต าบล (5) การปรับค่าใช้จ่ายโครงการ และ (6) ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4.2) แนวทางการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในกรณีที่หน่วยงานยืนยันว่า การปรับ
รายละเอียดโครงการไม่กระทบต่อหลักการของโครงการตามแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นสาระส าคัญของการ
ด าเนินโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ และวางรากฐานการพัฒนาอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกร  
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการตามที่ได้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ การพิจารณาให้การอนุมัติจะเป็นไปตามข้อ 18 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ แต่ในกรณีที่หน่วยงานไม่สามารถยืนยันตามข้างต้นได้ และไม่สามารถด าเนินโครงการตามที่ได้รับอนุมัติ
ไว้ต่อไปได้ หน่วยงานควรพิจารณาด าเนินการตามข้อ 19 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ 

มติ ครม. : 1. รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 
2/2564  เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2564 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ประธานกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอและให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับความเห็น  
ของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อ
คณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2564 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130164 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ท้องที่ต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลหนองผึ้ง ต าบลยางเนิ้ง 

และต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน  
เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่
ต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลหนองผึ้ง ต าบลยางเนิ้ง และต าบลสารภี อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน พ.ศ. 2558 รวม 2 ฉบับ 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ท้องที่ต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลหนองผึ้ง 
ต าบลยางเนิ้ง และต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ท้องที่ในต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลหนองผ้ึง ต าบลยางเน้ิง และต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่
ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เป็นเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและก าหนดมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมในท้องที่ดังกล่าว เพ่ือคุ้มครองระบบนิเวศของต้นยางนาและต้นขี้เหล็กที่เป็นเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์
ในท้องที่ดังกล่าว และ 

2. ร่ างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย  
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลหนองผึ้ง ต าบลยางเนิ้ง และต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องทีต่ าบลอุโมงค์ 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ พ.ศ. 2558 

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

เพื่อคุ้มครองระบบนิเวศของต้นยางนาและต้นขี้เหล็กที่เป็น
เอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ในท้องที่ดังกล่าว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ท้องที่ต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลหนองผึ้ง  

ต าบลยางเนิ้ ง และต าบลสารภี  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  และในท้องที่ต าบลอุโมงค์  อ าเภอเมืองล าพูน  
จังหวัดล าพูน เป็นเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. 

1) ก าหนดให้พื้นที่ภายในบริเวณที่วัดจากแนวเส้นศูนย์กลางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 (ถนนสาย
เชียงใหม่ – ล าพูน) ออกไปทั้งสองด้าน ด้านละ 40 เมตร ตั้งแต่สะพานล าเหมืองพญาค า อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ ถึงสุดเขตต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน และบริเวณวัดเมืองกาย ต าบลวัดเกต  
และบริเวณบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองหอย ในท้องที่ต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
ต าบลหนองผึ้ง ต าบลยางเนิ้ง และต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยจ าแนกพื้นที่ออกเป็น 3 บริเวณ คือ 

(1) บริเวณที่ 1 หมายถึง พ้ืนที่ภายในบริเวณที่วัดจากแนวเส้นศูนย์กลางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
106 (ถนนสายเชียงใหม่ – ล าพูน) ออกไปท้ังสองด้าน ด้านละ 10 เมตร 

(2) บริเวณที่ 2 หมายถึง พ้ืนที่ภายในบริเวณที่วัดจากแนวเส้นศูนย์กลางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
106 (ถนนสายเชียงใหม่ – ล าพูน) ออกไปทั้งสองด้าน ด้านละ 40 เมตร แต่ไม่รวมพื้นที่ในบริเวณที่ 1 

(3) บริเวณที่ 3 หมายถึง พื้นที่นอกเหนือจากบริเวณที่ 1 และ 2 ซึ่งอยู่ในบริเวณวัดเมืองกาย ต าบลวัดเกต 
และบริเวณบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3 ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

2) ก าหนดห้ามด าเนินการฟัน ตัด โค่น หรือกระท าการอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อต้นยางนาหรือต้นขี้เหล็ก 
ในพื้นที่บริเวณที่ 1 และ 3 

3) ก าหนดห้ามก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ในพื้นที่บริเวณที่ 1 และก าหนดให้การก่อสร้างอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ในบริเวณที่ 2 และ 3 ต้องมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร โดยมีสีภายนอกที่กลมกลืนกับธรรมชาติ  
หรือสภาพแวดล้อม 

4) ก าหนดห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารให้เป็นอาคารบางประเภทในพ้ืนท่ีบริเวณที่ 2 เช่น 
โรงแรม สถานบริการ โรงงาน โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น 

5) ก าหนดให้การก่อสร้างอาคาร ห้องแถว หรือตึกแถว ที่มีความยาวด้านหน้าอาคารรวมไม่เกิน 36 เมตร 
หรือการก่อสร้างหรือดัดแปลงเพื่อทดแทนอาคาร ห้องแถว หรือตึกแถวเดิ มที่มีสภาพช ารุด ในพื้นที่บริเวณที่ 2  
ให้ด าเนินการก่อสร้างหรือดัดแปลงโดยมีรูปแบบของสถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

6) ก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงใหม่  
และของจังหวัดล าพูน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ และผู้อ านวยการส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบการ
บังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และให้ความเห็นชอบกับการน าแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ 
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7) ก าหนดให้จังหวัดจัดท าแผนฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตามข้อ 1)  
เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดต่อไป 

2. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
เขตพื้นท่ีและมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลหนองผึ้ง 
ต าบลยางเนิ้ง และต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
พ.ศ. 2558 มีสาระส าคัญเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลา
การใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลหนองผึ้ง ต าบลยางเนิ้ง และต าบลสารภี 
อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน พ.ศ. 2558 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้ 
๑. เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ท้องที่ต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ต าบลหนองผึ้ง ต าบลยางเนิ้ง และต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... โดยสาระส าคัญของร่างกฎกระทรวงเป็นการก าหนดขอบเขต
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล าพูน  ตามร่างกฎกระทรวงครอบคลุมพื้นที่บางส่วน 
ของต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลหนองผึ้ง  ต าบลยางเนิ้ง และต าบลสารภี อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ และต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน รวมทั้งการก าหนดเพิ่มพื้นที่บริเวณที่ ๓ ซึ่งมีขอบเขต
ได้แก่ บริเวณวัดเมืองกาย ต าบลวัดเกต และบริเวณบ้านป่ายางหมู่ที่ ๓ ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมีการก าหนดมาตรการจ านวน ๑๔ ข้อ ไว้แล้ว 

2. เห็นด้วยกับร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย  
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลหนองผึ้ง ต าบลยางเนิ้ง และต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ต าบลอุโมงค์ 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสาระส าคัญของร่างประกาศกระทรวงเมื่อมีกฎกระทรวงก าาหนดให้
ท้องที่ต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลหนองผึ้ง ต าบลยางเนิ้ง และต าบลสารภี อ าเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ .ศ. .... 
ใช้บังคับตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว จ าเป็นต้อง
ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลา การใช้บังคับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต าบลวัดเกต  
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ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลหนองผึ้ง ต าบลยางเนิ้ง และต าบล สารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  
และในท้องที่ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๕ 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตาม ส าหรับการก าหนดเขต
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมขอให้กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาไม่ให้ส่งผลกระทบ ต่อแผน 
การบริหารจัดการน้ าตามแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๔๐) ตลอดจนโครงการพื้นที่
ชลประทานและระบบชลประทาน ท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ท้องที่ต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลหนองผึ้ง 
ต าบลยางเนิ้ง และต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และท้องที่ต าบลอุโมงค์ อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 
เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับประเด็นข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และความเห็น
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ยกเลิกประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่ต าบลวัดเกต ต าบลหนองหอย  
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ต าบลหนองผึ้ง ต าบลยางเนิ้ง และต าบลสารภี อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และในท้องที่ต าบลอุโมงค์ 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน พ.ศ. 2558 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกระทรวงคมนาคมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2564 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130164 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็น
การก าหนดลักษณะและชนิดของไม้ทรงคุณค่า 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. เสนอว่า โดยที่มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ “ไม้ทรงคุณค่า” 

หมายความว่า ไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และให้หมายความรวมถึงไม้อื่นใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่
ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดที่ก าหนดในกฎกระทรวงและมาตรา 5 วรรคหน่ึง บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น เพื่อส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทส. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงก าหนดไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. …. เพื่อก าหนด
ลักษณะและชนิดของไม้ทรงคุณค่า 

2. ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ท่ีประชุมได้
มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. และให้ด าเนินการต่อไป ประกอบกับพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
มาตรา 16 บัญญัติให้การเสนอแนะในการออกกฎกระทรวงของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนให้มีการรับฟังความเห็น
ของประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่ง ทส. ได้รับฟังความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงฉบับนี้  
โดยผ่านทางเว็บไซต์ของส านักจัดการป่าชุมชน https://www.forest.go.th/community ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และมีหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ป่าชุมชน และรับฟังความคิดเห็นกฎหมายอนุบัญญตัิตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน 
พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้แทนเครือข่ายชุมชน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และผู้แทน
ภาคประชาชนเข้าร่วมประชุม โดยส่วนใหญ่เห็นชอบในหลักการของร่างกฎกระทรวงฯ 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. …. มาเพื่อด าเนินการ 
 

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

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการตัด ฟัน กาน โค่น ลิด เลื่อย ผ่า 
ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไม้ทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ที่มีอยู่ในป่าชุมชน
หรือน าไม้ดังกล่าวออกจากป่าชุมชนด้วยประการใดๆ รวมทั้งเพื่อรักษาไว้
ซึ่งไม้ที่มีคุณค่าต่อชุมชนและต่อประชาชนให้คงอยู่ต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 

https://www.forest.go.th/community


20 

 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากตามมาตรา 4 

แห่งพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ท่ีบัญญัติให้ "ไม้ทรงคุณค่า" หมายความรวมถึงไม้อื่นใดที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์
ให้คงอยู่ต่อไปตามลักษณะหรือชนิดที่ก าหนดในกฎกระทรวง และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการตัด ฟัน กาน โค่น ลิด 
เลื่อย ผ่า ถาก ทอน ขุด หรือชักลากไม้ทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ที่มีอยู่ในป่าชุมชนหรือน าไม้ดังกล่าวออกจากป่าชุมชน
ด้วยประการใดๆ รวมทั้งเพื่อรักษาไว้ซึ่งไม้ที่มีคุณค่าต่อชุมชนและต่อประชาชนให้คงอยู่ต่อไป จึงจ าเป็นต้องออก
กฎกระทรวงดังกล่าว 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2564 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130164 
 
เรื่อง : รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 

ของกระทรวงพาณิชย ์
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการด าเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 
11 กันยายน 2563 ของกระทรวงพาณิชย์ 

2. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. นายกรัฐมนตรี มีค าสั่งที่ 242/2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน และคณะกรรมการขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด เพื่อติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือเยียวยา และขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ โดยเริ่ม
จากปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนเร่งด่วน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

2. นายกรัฐมนตรี มีค าสั่งที่ 243/2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรี
รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด โดยมอบหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับพื้นที่จังหวัด 2 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดศรีสะเกษ 

3. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล)  
เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ  
เพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์/ประเด็นปัญหา/ความคืบหน้าในการด าเนินงาน รวมทั้งก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา  
ในพื้นที่ โดยที่ประชุมได้รับทราบปัญหาและมีข้อเสนอแนวทางการแก้ไขตามกลุ่มสภาพปัญหาของจังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ (กษ.) ดังนี ้

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

เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดศรีสะเกษ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1) ประเด็นด้านการเกษตร 
(1) ปัญหาการเลี้ยงปลาในช่วงโควิดมีช่องทางการตลาดลดลงจังหวัดอุบลราชธาน ี
(2) ปัญหามันส าปะหลังมีโรคใบด่างจังหวัดอุบลราชธานี 
(3) ปัญหาสินค้า เนื้อโค เนื้อหมู ราคาค่อนข้างสูง จังหวัดอุบลราชธาน ี
(4) ปัญหาขาดแคลนโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน จังหวัดศรีสะเกษ 
(5) ปัญหาประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ไม่มีเอกสารสิทธ์ิบนพ้ืนท่ีที่ครอบครองอยู่ 

2) ด้านภัยแล้งและน้ าท่วม 
(1) การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมในระยะยาว จังหวัดอุบลราชธานี 
(2) ปัญหาน้ าท่วมและการเยียวยาในพื้นที่น้ าท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งไม่ใช่เฉพาะน้ ามูล ยังมีล าน้ าสาขา 

ล าน้ าล าเซบก ล าเซบาย ล าโดมใหญ่ 
(3) ปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ า  

ในการอุปโภคและบริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยมีลุ่มน้ าห้วยทับทันเป็นแหล่งน้ าส าคัญที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภค  
2 จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานแีละจังหวัดศรีสะเกษ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบผลการด าเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่

จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยในส่วนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาและการขอรับการสนับสนุน 
ตามจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษเสนอ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบท้ัง 2 ข้อ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ท้ังนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์รับข้อเสนอแนะของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และความเห็นของกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
 
  



23 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2564 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130164 
 
เรื่อง : ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย 

(IMT-GT) 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. ดังนี้ 

1. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี ๒๖ แผนงาน IMT-GT 
2. ให้ความเห็นชอบการมอบหมายหน่วยงานด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี ๒๖ และผลการประชุมอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอเรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๖ 

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)โดยผลการประชุมฯที่เกี่ยวข้องกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังนี้ 

1. การพิจารณารายงานของที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งท่ี ๒๖ 
1) การทบทวนการด าเนินการภายใต้แผนด าเนินงานระยะห้าปี ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (Implementation 

Blueprint 2017-2021: IB 2017-2021) ภายใต้วิสัยทัศน์ ๒๕๗๙ 
2) ความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการ ๗ สาขาความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT-GT โดยมีโครงการที่ส าคัญ 

ดังนี้ การเจรจาจัดท าความตกลงกรอบความตกลงด้านพิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมืองและการตรวจโรคพืช  
และสัตว์ ระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เพื่ออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายสินค้าและคนข้ามพรมแดน 
ในพื้นที่แผนงาน IMT-GT (Framework of Cooperation in CIQ: FoC in CIQ) ที่ด าเนินการในส่วนสาระส าคัญแล้วเสร็จ
และมีก าหนดจะลงนามในช่วงการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ ๑๓ แผนงาน IMT-GT ในปี ๒๕๖๔ การจัดตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อนโครงการเมืองยางพาราร่วมกันของ ๓ ประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมยาง
ระหว่างกัน การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างกันในระดับอนุภูมิภาค การพัฒนาขีดความสามารถในอุตสาหกรรมฮาลาล 
และการก าหนดบทบาทความรับผิดชอบรายสาขาของสภาเทศมนตรีสีเขียวเพื่อด าเนินงานตามกรอบการพัฒนาเมือง  

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

เพื่อช่วยส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยในการขยาย
การค้า การลงทุน รวมทั้ งการอ านวยความสะดวกทางการขนส่ง 
และการค้าข้ามพรมแดน ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์จากการเช่ือมโยงในอนุภูมิภาค และน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



24 

 

ที่ยั่งยืน (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๗๙) รวมถึงแผนบูรณาการระบบการขนส่งสีเขียวซึ่งได้ท าการศึกษาแล้วเสร็จในพื้นท่ีจังหวัด
กระบี่และภูเก็ตและอีก ๕ เมืองอื่น ๆ ในอนุภูมิภาค IMT-GT 

3) เน้นย้ าความส าคัญของการน าเทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถของอนุภูมิภาค IMT-GT 
ในอตุสาหกรรมหลัก อาทิ อุตสาหกรรมเกษตร และฮาลาล ทั้งด้านการผลิตและการตลาดโดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) อย่างครอบคลุมและทั่วถึง 

2. การพิจารณารายงานของที่ประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งที่ ๑๗ ที่ประชุมรับทราบ
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการอุตสาหกรรมโคเนื้อศรีวิชัยของไทย 

3. การพิจารณารายงานของ ADBจ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ การทบทวนและประเมินการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
และผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่แผนงาน IMT-GT การศึกษาเสนอแนวทาง
เชิงกลยุทธ์การแข่งขันร่วมกัน เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถโดยการเข้าถึงทรัพยากรและตลาดสินค้าและบริการ โดยรัฐมนตรี
แผนงาน IMT-GT ของไทยได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือภายในเพื่อพิจารณาผลการศึกษาฯ โดยละเอียด ทั้งนี้  
ผลการศึกษาท้ัง ๒ ฉบับน้ีจะใช้เป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนการด าเนินงานระยะห้าปีฉบับต่อไป 

4. ความเห็นฝ่ายไทยในท่ีประชุมฯ รัฐมนตรีแผนงาน IMT-GT ของไทยได้น าเสนอผลการด าเนินงานเพื่อบรรเทา
และฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด-๑๙ ของรัฐบาลไทยในปัจจุบัน อาทิ โครงการเราเที่ยวด้วยกันและโครงการคนละครึ่ง  
ซึ่งมีส่วนส าคัญในการช่วยบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และลดภาระค่าครองชีพ  
ของประชาชน รวมทั้งเน้นย้ าในเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่จะสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศอินโดนีเซีย  
และมาเลเซียเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และการให้ความส าคัญกับการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวท่ีมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

5. ที่ประชุมเห็นชอบแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒๖ โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมให้มี
เนื้อหาที่มีความถูกต้องและแม่นย ายิ่งขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาและสาระส าคัญ ตามร่างแถลงการณ์ร่วมที่ได้รับความ
เห็นชอบโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒6 แผนงาน 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) โดยเห็นว่า ผลการประชุมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทยในการขยายการค้า การลงทุน รวมทั้งการอ านวยความสะดวกทางการขนส่งและ
การค้าข้ามพรมแดน ซึ่งรวมถึงสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเช่ือมโยงในอนุภูมิภาค จึงยินดีให้
ความร่วมมือในการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับข้อเสนอแนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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และความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป รวมทั้งให้ปรับปรุงตารางมอบหมายภารกิจหน่วยงาน
ด าเนินงานตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงาน IMT-GT ให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการ
ต่างประเทศก่อนด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2564 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130164 
 
เรื่อง : มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 (ครั้งท่ี 151) 
 
สารัตถะ : พน. เสนอ ครม. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 2/2563 (ครั้งที่ 151) 
เมื่อวันที ่16 พฤศจิกายน 2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงพลังงานเสนอมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่2/2563 (ครั้งที่151) เมื่อวันที่ 16 

พฤศจิกายน 2563ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
1. แนวทาง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และล าดับความส าคัญของการใช้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรั กษ์พลังงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบให้ยกเลิกแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับ

ความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2567 และเห็นชอบ
แนวทาง หลักเกณฑ์เง่ือนไขและล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวงเงิน 6,500 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ซึ่งได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการรวมแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและแผนพลังงานทดแทนเดิม และจัดท า
เป็น 2 แผนใหม่ ประกอบด้วย แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งมี 7 กลุ่มงานย่อย ได้แก่ 

(1) กลุ่มงานตามกฎหมาย 
(2) กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
(3) กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ 
(4) กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูลข่าวสาร 
(5) กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 
(6) กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม  

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

เพื่อเป็นการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก  
เป็ นการช่วยยกระดับรายได้ ให้ กับ เกษตรกร และสามารถสร้าง 
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับชุมชนและกระจายความเจริญสู่ชนบท 
ได้อย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ขนาดเล็ก (SMEs)อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นท่ีพิเศษ 
(7) กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 6,305 ล้านบาท  

และแผนบริหารจัดการส านักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วงเงิน 195 ล้านบาท 
รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างของการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ เพื่อสนับสนุนการสร้างงานและสร้างรายได้ด้านพลังงาน 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เรื่อง กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ในด้านต่างๆ ซึ่งได้มุ่งเน้นการฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญต่อสาขาเศรษฐกิจ  
ของประเทศที่ยังคงมีความได้เปรียบและมีโอกาสที่จะสร้างการเติบโตให้กับประเทศในช่วงหลังการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เช่น เกษตรอัจฉริยะ เกษตรมูลค่าสูง เกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมอาหาร Bio - Economy 

2. แนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
กพช. เห็นชอบกรอบหลักการและเง่ือนไขการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in 

Tariff (FiT) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเง่ือนไขใหม่ (โครงการน าร่อง)  
ที่กระทรวงพลังงานได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักการรับซื้อและเ ง่ือนไขของโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานราก (โครงการน าร่อง) ตามมติ กพช. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 โดยค านึงถึงการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้เป็นเช้ือเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้าและให้เกษตรกรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ
บริหารนโยบายพลังงงาน (กบง.) ได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินโครงการน ารอ่ง โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
ซึ่งมีหลักการรับซื้อและเง่ือนไขท่ีส าคัญคือ 

1) มีเป้าหมายการรับซื้อ 150 เมกะวัตต์ โดยก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบภายใน 36 เดือนนับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า แบ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 6 เมกะวัตต์ต่อโครงการ เป้าหมาย
การรับซื้อ 75 เมกะวัตต์ และเช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน ผสมน้ าเสีย/ของเสีย น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25) 
ปริมาณไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ต่อโครงการ เป้าหมายการรับซื้อ 75 เมกะวัตต์ 

2) สัญญารับซื้อไฟฟ้าเป็นสัญญาแบบ Non-Firm ระยะเวลา 20 ปี 
3) วิธีการคัดเลือกโครงการ จะมีการพิจารณาข้อเสนอขอขายไฟฟ้าทางด้านเทคนิคและด้านราคา 
4) โครงการที่ยื่นขอขายไฟฟ้า ต้องเป็นโรงไฟฟ้าท่ีไม่มีสัญญาผูกพันกับภาครัฐ 
5) รูปแบบการร่วมทุนประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ผู้เสนอโครงการ (ภาคเอกชน)ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 90 และส่วนที่ 2 วิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และมีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 200 ครัวเรือน 
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 (เป็นหุ้นบุริมสิทธิ) ซึ่งเป็นผู้ปลูกพืชพลังงานให้แก่โรงไฟฟ้า 

6) การแบ่งผลประโยชน์ แบ่งเป็น ส่วนที่ 1 หุ้นบุริมสิทธิ ร้อยละ 10 ให้กับวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน (ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลถูกต้องตามกฎหมาย) ซึ่งเป็นผู้ปลูกพืชพลังงานให้แก่โรงไฟฟ้า และส่วนที่ 2 
ผลประโยชน์อื่นๆ ส าหรับชุมชนรอบโรงงานไฟฟ้า ให้โรงไฟฟ้าและชุมชนท าความตกลงกัน ท้ังนี้ ให้ก าหนดวัตถุประสงค์
ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
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7) ต้องมีแผนการจัดหาเช้ือเพลิงโดยมีสัญญารับซื้อเชื้อเพลิงในราคาประกันกับวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน ในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract farming)ซึ่งในสัญญาจะต้องมีการระบุข้อมูลปริมาณการรับซื้อ
พืชพลังงาน ระยะเวลาการรับซื้อพืชพลังงาน คุณสมบัติของพืชพลังงาน และราคารับซื้อพลังงานไว้ในสัญญาด้วย  
โดยพืชพลังงานที่จะน ามาใช้จะต้องได้มาจากการปลูกโดยวิสาหกิจชุมชนหรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตรกร
บริเวณใกล้เคียง อย่างน้อยร้อยละ 80 และผู้ประกอบการสามารถจัดหาเองได้ ไม่เกินร้อยละ 20 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ดังนี ้
1. เห็นชอบในหลักการของมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่  2/2563 (ครั้งที่ 151)  

ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4(4) ที่ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่
ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และล าดับความส าคัญของการใช้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ตามมาตรา 28(1) ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีหน้าที่เสนอแนวทางการใช้จ่าย
เงินกองทุนฯ ต่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

2. ส าหรับแนวทางการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เป็นการช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร 
และสามารถสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจระดับชุมชนและกระจายความเจริญสู่ชนบทได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

มติ ครม. : 1. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง่ชาติ ครั้งที่ 2/2563 (ครั้งท่ี 151) เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม  
การอนุรักษ์พลังงาน และกระทรวงพลังงานรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และข้อสังเกตของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับการก ากับ
ดูแลการบริหารจัดการและการประเมินผลสัมฤทธิ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

2. ให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการโครงการน าร่องตามแนวทางการส่งเสริม
โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาประกอบการด าเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3/2564 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130164 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบล

บ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญ
เป็นการถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต าบลบ้านสหกรณ์  
อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือมอบหมายให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงที่สนับสนุนโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
สันก าแพง อ าเภอแม่ออน ตามพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท. เสนอว่า กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. ขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ จ านวน 3 แปลง  

ในท้องที่ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ แปลงที่ 1 “ที่พักผ่อนบ่อน้ าร้อนสาธารณประโยชน์” 
ตามหลักฐานหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ 8891 เนื้อที่ประมาณ 44 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา แปลงที่ 2  
“สวนสักน้ าพุร้อน” ตามหลักฐานหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ ชม 2154 เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ 34 ตารางวา 
และแปลงที่ 3 “สวนสักน้ าพุร้อน 2” ตามหลักฐานหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง เลขที่ ชม 2155 เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ 
1 งาน 39 ตารางวา รวมเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 73 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็น
กิจกรรมส่วนหน่ึงท่ีสนับสนุนโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

2. ที่ดินสาธารณประโยชน์จ านวน 3 แปลง ตามข้อ 1. ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้
ประโยชน์ เดิมราษฎรใช้เลี้ยงสัตว์ร่วมกันมาประมาณ 80 ปี แต่ราษฎรได้เลิกใช้เลี้ยงสัตว์ร่วมกันในที่ดินแปลง
ดังกล่าวแล้วต้ังแต่เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2525 เนื่องจากสภาพที่ดินไม่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์และประชาชน
เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2526 – พ.ศ. 2527 จึงได้มีการเข้าไปด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่น้ าพุร้อน
สันก าแพงจนถึงปัจจุบัน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่สนับสนุน
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง อ าเภอแม่ออน ตามพระราชด าริ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ประกอบกับตั้งแต่มีการด าเนินกิจการน้ าพุร้อนสันก าแพงเป็นต้นมา ราษฎรผู้เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนผู้เคยใช้
ประโยชน์อื่นใดไม่ได้คัดค้านหรือร้องเรียนแต่อย่างใด รวมทั้งให้อ าเภอแม่ออนได้ด าเนินการสร้างความรับรู้ และความ
เข้าใจ การบริหารจัดการและการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ดังกล่าว โดยประชุมผู้น าท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ส่วนราชการ และราษฎรในพื้นที่ต าบลบ้านสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่า ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราษฎรในพ้ืนที่
ต าบลบ้านสหกรณ์มีความเข้าใจเรื่องการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ และการบริหารจัดการน้ าพุร้อน  
สันก าแพงฯ และไม่ขัดข้องในการถอนสภาพอย่างใด 

4. ดังนั้น ที่ดินสาธารณประโยชน์จ านวน 3 แปลงดังกล่าว ตามข้อ 1. จึงอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ จะถอนสภาพตาม
มาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอน
สภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในท่ีดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 จึงเห็นควร
ให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่
ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือมอบหมายให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. เพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงท่ีสนับสนุนโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

5. มท. ได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
5.1 จังหวัดเชียงใหม่ได้ประสานขอความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ราษฎรในพ้ืนท่ี สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการก ากับการใช้ที่ดินของรัฐจังหวัด
เชียงใหม่ ต่างเห็นชอบให้ถอนสภาพที่ดินแปลงดังกล่าวได้ 

5.2 กรมที่ดินได้ประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อพิจารณาให้ความเห็นด้านผังเมือง ซึ่งกรมโยธาธิการ
และผังเมืองแจ้งว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าวต้ังอยู่ในที่ ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 
บริเวณหมายเลข 3.3 ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 ซึ่งก าหนดให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การปศุสัตว์ การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา  
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และการอนุรักษ์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส าหรับการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ จึงไม่มีผลกระทบ
ด้านการผังเมืองแต่อย่างใด และได้ประสานกรมการปกครองเพ่ือตรวจสอบต าแหน่งที่ ต้ังงบของที่ดินแล้วปรากฏว่า 
ชื่อต าบล อ าเภอ ซ่ึงเป็นที่ต้ังของที่ดินดังกล่าวถูกต้อง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดิน อันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... เป็นการถอน
สภาพท่ีดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พัฒนาพื้นท่ีดังกล่าว
ให้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่สนับสนุนโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันก าแพง อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชด าริ 
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เป็นพื้นที่ตั้งอยู่นอกเขตด าเนินการปฏิรูปที่ดิน ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
ในท้องที่ต าบลบ้านสหกรณ์ อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 


