
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 32/2564 วนัอังคารท่ี 17 สิงหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารตัถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
170864

เรื่อง : ขออนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณจากรายการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณท่ีได้กันเงินไว้และไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน มาดำาเนินรายการค่าซื้อท่ีดิน ค่าทดแทน 
ค่าร้ือย้ายในการจัดหาท่ีดินเพื่อการชลประทาน

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำาปีงบประมาณจากรายการท่ีได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและได้กันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับ
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) ท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 
จำานวน 11 รายการ วงเงินรวม 266,941,016 บาท มาดำาเนินการในงบลงทุน ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการค่าซื้อท่ีดิน 
ค่าทดแทน ค่าร้ือย้ายในการจัดหาท่ีดิน จำานวน 11 รายการ วงเงินรวม 266,941,016 บาท

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 43 บญัญัติให้การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปีงบประมาณใดให้กระทำาได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น ในกรณีท่ีไม่สามารถเบิกเงินจากคลัง
ได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้เฉพาะในกรณีท่ีหน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน
ส้ินปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังแล้ว โดยให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน
หกเดือนของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำาเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำาความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินหกเดือน

2. กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๒.๕/ว 58 ลงวันท่ี ๑ 8 มีนาคม ๒๕๖ 4 กำาหนดใหข้ยาย
เวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปี กรณีมีหนี้ผูกพัน ถึงวันทำาการสุดท้ายของ
เดือนมีนาคม 2564 ทุกรายการ โดยไม่กำาหนดวงเงินไว้ใช้จ่ายได้ถึงวันทำาการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2564 ท้ังนี้ 
ขอให้หน่วยงานของรัฐเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในวัน
ทำาการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2564 เพื่อมิให้งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

3. กรมชลประทานได้ดำาเนินการตรวจสอบรายการท่ีได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและได้กันเงินไว้

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อให้สามารถได้มาซึ่งท่ีดินเพ่ือใช้ก่อสร้างโครงการจัดหาแหล่งนำ้า

และเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน และโครงการขนาดใหญ่ตลอดจนโครงการ
ปรับปรุงงานชลประทาน ของกรมชลประทาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการและเพื่อให้ดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) แล้ว พบว่า มีรายการท่ีไม่สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 จำานวน 11 รายการ วงเงินรวม 266,941,016 บาท เนื่องจากกรมชลประทาน
มีปัญหาด้านกระบวนการจัดหาท่ีดิน โดยไม่สามารถส่งมอบพื้นท่ีให้ผู้รับจ้างได้ และมีปญัหาในขั้นตอนดำาเนินการก่อสร้าง 
เช่น จำาเป็นต้องปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป หรือเพื่อลดผลก
ระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับราษฎรในพื้นท่ี

4. ปัจจุบันกรมชลประทาน ไม่สามารถดำาเนินการตามแผนงานพัฒนาแหล่งนำ้าด้วยการก่อสร้างโครงการ
ชลประทานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร เนื่องจากส่วนใหญ่ติดปัญหาและอุปสรรคในด้านกระบวนการจัดหาท่ีดิน
เป็นหลักโดยกรมชลประทานจำาเป็นต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อท่ีดิน ค่าทดแทน และค่าร้ือย้ายในการจัดหาท่ีดิน
เป็นจำานวนมาก เพื่อจ่ายให้ราษฎรท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินและให้ได้มาซึ่งท่ีดินมาใช้ในการก่อสร้างโครงการชลประทาน
ท่ัวประเทศ ตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง

5. จากเหตุผลข้อ 3. – 4. เพื่อให้โครงการจัดหาแหล่งนำ้าและเพิ่มพื้นท่ีชลประทานและโครงการขนาดใหญ่ ตลอด
จนโครงการปรับปรุงงานชลประทาน ของกรม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และดำาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
เห็นควรเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณจากรายการท่ีได้มี
การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและได้กันเงินไว้ตามระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563) ท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันท่ี 30 กันยายน 2564 จำานวน 11 รายการ 
วงเงินรวม 266,941,016 บาท มาดำาเนินการในงบลงทุน ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายการค่าซื้อท่ีดิน ค่าทดแทน 
ค่าร้ือย้ายในการจัดหาท่ีดิน ในเขตพื้นท่ี 10 จังหวัด จำานวน 11 รายการ วงเงินรวม 266,941,016 บาท 
(ราษฎรจำานวน 208 ราย 298 แปลง เนื้อท่ีรวม 1,390.53 ไร่)
มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามความเห็นของสำานักงบประมาณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไปพิจารณาด้วย

2. ในการดำาเนินงานโครงการต่างๆ ในระยะต่อไป ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ดำาเนิน
การตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 (เร่ือง การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อม
ในการดำาเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ) ท่ีกำาหนดให้ในขั้นการริเร่ิมแผนงาน
หรือโครงการ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจ้าของแผนงานหรือโครงการพิจารณาความจำาเป็น เหมาะสม คุ้มค่า 
ตลอดจนตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการดำาเนินการตามแผนงานหรือโครงการนั้นๆ อย่างละเอียด รอบคอบ 
ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกมิติก่อน เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถดำาเนินการได้อย่างบรรลุ เป็นไปตาม
เป้าหมายและกรอบระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 32/2564 วนัอังคารท่ี 17 สิงหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารตัถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
170864

เรื่อง : ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค และร่างแผนงานความมั่นคงอา
หารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค และร่างแผนงานความ

มั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ และหากมีความจำาเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขท่ีไม่ใช่สาระสำาคัญหรือขัดต่อผล
ประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำาเนินการต่อไป โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก

2. อนุมัตใิห้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์
การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค และร่างแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. ๒๐๓๐

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
๑. เอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation: APEC) เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง

เขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ประกอบด้วยสมาชิก ๒๑ เขตเศรษฐกิจ 
โดยมีเป้าหมายหลักคือ การส่งเสริมการค้าและการลงทุน รวมถึงความร่วมมือในมิตดิ้านต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือ
ด้านการเกษตรและความมั่นคงอาหาร

๒. นิวซีแลนด์ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปค ประจำาปี 256 ๔ กำาหนดจัดการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอา
หารเอเปค ในวันท่ี 19 สิงหาคม 256 ๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคง
อาหารระหว่างกันภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซฟิิก โดยจะมีการรับรองแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอ
เปค และแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ ผ่านระบบการประชุมทางไกลในระหว่างการประชุม

3. เร่ืองนี้เข้าข่ายท่ีจะต้องนำาเสนอคณะรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4. ร่างแถลงการณ์ฯ และร่างแผนงานฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของการดำาเนินงานเกี่ยวกับ

ความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารระหว่างสมาชิกเอเปค เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
โดยไม่มีการลงนามและไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย (non-legal binding) ท้ังนี้ เอเปคเป็นเวทีการประชุม ท่ีเกี่ยวกบั

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารระหว่างกัน

ภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซฟิิก
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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ความร่วมมือระหว่างสมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถพิจารณาให้ความร่วมมือตามความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ 
หากสมาชิกได้ตกลงร่วมกันในเร่ืองสำาคัญๆ เอเปคมีกลไกในการติดตามผล และท่ีผ่านมาไทยได้ให้การสนับสนุน
และดำาเนินงานความร่วมมือด้านเกษตร  และความมั่นคงอาหารในกรอบเอเปคมาโดยตลอด

5. สาระสำาคัญของร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความม่ันคงอาหารเอเปค ประกอบด้วย การรับทราบถึง
ผลกระทบอย่างต่อเนื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีมีต่อความเป็นอยู่ท่ีดีและความปลอดภยัของประชาชนทุก
คนในภูมิภาคเอเปค โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงอาหารและห่วงโซ่อุปทาน และวางแนวทางในการตอบสนองต่อ
วิกฤตสุขภาพโลกอย่างทันทีและต่อสภาวะเศรษฐกิจท่ีหยุดชะงัก โดยจะไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง พร้อมรับรองแผนงานความ
มั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 ตลอดจนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ซึ่งแผนงานความมั่นคงอาหารเอ
เปค
มุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 นี้ มีความสอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 เพื่อสร้างเติบโตทางเศรษฐกิจใน ๓ มติิ คือ 
(๑) การค้าและการลงทุน (๒) นวัตกรรมและการแปลงเป็นดิจิทัล และ (๓) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง สมดุล
มั่นคง ย่ังยืน และครอบคลุม นอกจากนี้ ให้ความสำาคัญกับองค์การระหว่างประเทศอ่ืนอย่างต่อเนื่อง

6. สาระสำาคัญของร่างแผนงานความม่ันคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. ๒๐๓๐ กล่าวถึงการผลักดันประเด็น
ความมั่นคงอาหาร โดยมีการดำาเนินงานท่ีสำาคัญ ได้แก่ (๑) เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม โดยมุ่งให้เอเปคเป็นผู้นำาระดับ
โลกในการนำานวัตกรรมมาใช้ในระบบอาหาร และผลักดันการทำาแผนงานดิจิทัลด้านความมั่นคงอาหาร สนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นใหม่ เช่น เกษตรอัจฉริยะ ส่งเสริมการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในเทคโนโลยีท่ีเป็น
นวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าอาหาร และการลงทุนให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้ประกอบการรายใหม่ 
(๒) ผลิตภาพ เน้นการพัฒนาด้านผลิตภาพและประสิทธิภาพของระบบอาหารในภูมภิาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่ม
การผลิตในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงขจัดอุปสรรคในห่วงโซ่อุปทาน (๓) ความครอบคลุม สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมท่ีสมดุลในการประชุมต่างๆ โดยคำานึงถึงเพศ ชาติพันธุ์ และอายุ และดำาเนินการตามแผนสำาหรับสตรี 
และการเติบโตอย่างครอบคลุม ส่งเสริมแนวคิดด้านต่างๆ ท่ีตระหนักถึงกลุ่มเปราะบาง รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มผู้นำาของชน
พื้นเมืองของเอเปค (๔) ความยั่งยนื ร่วมกนัปรับปรุงประสิทธิภาพด้านส่ิงแวดล้อมของระบบอาหารเอเปค รวมถึงแบ่งปัน
งานวิจัยด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มการผลิตท่ียั่งยืน การแปรรูปและการบริโภค (การใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและการอนุรักษ์ดินและนำ้า) และลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร โดยจะแบ่งปันข้อมูล/แนวปฏิบัติท่ีดี 
เพื่อบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงแนวคิดทางด้านชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (๕) ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงบทบาทของภาค
เอกชนท่ีเป็นศูนย์กลางตลอดห่วงโซ่คุณค่าอาหารในการผลิตและการแปรรูปอาหาร การกระจายสินค้า การค้า
และการลงทุน (๖) การกำาหนดเป้าหมายท่ีชาญฉลาด และการดำาเนินการตามแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี 
ค  .  ศ  .   ๒๐๓๐   นำาเสนอแนวทางมุ่งสู่การจัดการด้านอาหารท่ีเข้าถึงได้ ความมีอยู่ของอาหาร มีคุณค่าทางโภชนาการ
และเพียงพอสำาหรับประชาชนในภูมภิาคเอเปค และการนำาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ โดยการจัดลำาดับความสำาคัญ
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อย่างเหมาะสม ตามเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้โดยเฉพาะ วัดผลได้ บรรลุผลได้ มีความเก่ียวข้องกัน และมีการกำาหนดช่วงเวลาท่ีชัดเจน
7. เนื่องจากร่างแถลงการณ์ฯ และแผนงานฯ อยู่ระหว่างเวียนให้สมาชิกให้ข้อคิดเห็น ซึ่งนิวซีแลนด์ในฐานะเจ้า

ภาพจะจัดให้มีการประชุมหารือเพื่อหาข้อยุติในวันท่ี 11 สิงหาคม 2564 ก่อนการประชุมรัฐมนตรี ความมั่นคงอาหารเอ
เปค จึงเห็นควรขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีในการให้ความร่วมมือกับสมาชิกอ่ืนๆ ของเอเปคในการ
ดำาเนินการเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับร่างแถลงการณ์ฯ และแผนงานฯ ให้การรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีความ
มั่นคงอาหารเอเปค ท่ีจะมีขึ้นในวันท่ี 19 สิงหาคม 256 ๔

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างแถลงการณ์ฯ และแผนงานฯ มีประโยชน์กับการดำาเนินงานด้าน
ความมั่นคงอาหารของไทย รวมถึงมีความสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจ
สีเขียวในภาคเกษตรของไทย นอกจากนี้ การเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับภาคเอกชนและองค์การระหว่างประเทศ
อย่างใกล้ชิด จะช่วยขับเคล่ือนความมั่นคงอาหารและการปฏิรูประบบอาหารของไทยให้ประสบความสำาเร็จ ท้ังนี้ 
ได้มีหนังสือเพื่อสอบถามความเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในเบื้องต้นไม่มีหน่วยงานใดขัดข้อง
ต่อร่างแถลงการณ์ฯ และแผนงานฯ ดังกล่าว

9. กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย แจ้งว่า (๑) ไม่มีข้อขัดข้อง ต่อสารัตถะและ
ถ้อยคำาโดยรวมของร่างแถลงการณ์ฯ หากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะส่วน
ราชการเจ้าของเร่ือง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เห็นว่าเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของไทย สามารถ
ปฏิบตัิได้ภายใต้อำานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และพนัธกรณีของไทยภายใต้ความตกลง
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว ท้ังนี้ หากร่างแถลงการณ์ฯ ยังไม่ใช่ร่างสุดท้าย 
(final agreed text) ในกรณีท่ีมีการปรับแก้ ขอให้พิจารณาให้ร่างสุดท้ายเป็นไปตามแนวทางข้างต้นด้วย และ (๒) ร่างแถลงการณ์ฯ ไม่มี
ถ้อยคำาหรือบริบทใดท่ีมุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญา
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560
มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ (หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ดว่นท่ีสุด ท่ี กต 0703/722 ลงวันท่ี 
16 สิงหาคม 2564) ไปพิจารณาดำาเนินการด้วย ท้ังนี้ หากมีความจำาเป็นต้องปรับเปล่ียนร่างแถลงการณ์การประชุม
รัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคและร่างแผนงานความมั่นคงอาหารเอเปคมุ่งสู่ปี ค.ศ. 2030 ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสำาคัญ
และไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำาเนินการได้ โดยให้นำาเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าวด้วย

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558
(เร่ือง การเสนอเร่ืองเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเร่ืองนี้
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 32/2564 วนัอังคารท่ี 17 สิงหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารตัถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
170864

เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตสำารวจการจัดรูปท่ีดิน ในท้องท่ีตำาบลม่วงไข่ อำาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ....

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตสำารวจการจัดรูปท่ีดิน ในท้องท่ีตำาบลม่วงไข่ 
อำาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำาคัญเป็นการกำาหนดเขตสำารวจการจดัรูปท่ีดินเพ่ือดำาเนินโครงการ
จัดรูปท่ีดินในท้องท่ีตำาบลม่วงไข่ อำาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปทำาการสำารวจพ้ืนท่ี
ท่ีจะจัดทำาเป็นโครงการจัดรูปท่ีดิน

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากพื้นท่ีโครงการจัดรูปท่ีดินหลายพื้นท่ีท่ีมีประกาศกำาหนดเขตท้องท่ีท่ีจะสำารวจเป็นเขต

โครงการจัดรูปท่ีดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ยังมิได้ประกาศให้เป็นโครงการจัดรูปท่ีดิน 
ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซ่ึงในบทเฉพาะกาลตามมาตรา 69 
กำาหนดในท้องท่ีท่ีมีพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตโครงการจัดรูปท่ีดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2517 เป็นเขตโครงการจัดรูปท่ีดินตามพระราชบัญญัตินนี้ โดยบัญญัติให้บรรดาการดำาเนินการใดเกี่ยวกับการจัดรูป
ท่ีดินซึ่งได้กระทำาไปแล้วในขั้นตอนใดในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การดำาเนินการ
ในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบตัิตามพระราชบัญญตัินี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาไม่อาจดำาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเร่ืองใด 
ให้การดำาเนินการต่อไปในเร่ืองนั้นเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินกลางกำาหนด

2. คณะกรรมการจัดรูปท่ีดินกลาง ในการประชุม คร้ังท่ี 1/2563 วันท่ี 19 มีนาคม 2563 เห็นนสมควร
กำาหนดให้ท้องท่ีตำาบลม่วงไข่ อำาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร เป็นเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน และเห็นชอบให้ดำาเนินการ
ตราร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตสำารวจการจัดรูปท่ีดิน ในท้องท่ีตำาบลม่วงไข่ อำาเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... 
เพื่อกำาหนดพืน้ท่ีท่ีทำาเกษตรกรรมหรือพื้นท่ีในการจัดระบบนำ้าเพื่อเกษตรกรรม และเพื่อใหพ้นักงงานเจ้าหน้าท่ี
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำานาจเข้าไปทำาการสำารวจพื้นท่ีท่ีจะจัดทำาเป็นโครงการจัดรูปท่ีดิน 
รวมท้ังประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูปท่ีดินต่อไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปทำาการสำารวจพื้นท่ีท่ีจะจัดทำา

เป็นโครงการจัดรูปท่ีดิน
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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มติ ครม. : 1. อนุมัตหิลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตสำารวจการจัดรูปท่ีดิน ในท้องท่ีตำาบลม่วงไข่ อำาเภอพังโคน 
จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วดำาเนินการต่อไป

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 32/2564 วนัอังคารท่ี 17 สิงหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง)

เรื่อง/สารตัถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
170864

เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตสำารวจการจัดรูปท่ีดิน ในท้องท่ีตำาบลหนองลาดและตำาบลขม้ิน อำาเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร พ.ศ. ....

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตสำารวจการจัดรูปท่ีดิน ในท้องท่ีตำาบลหนองลาด
และตำาบลขมิ้น อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสำาคัญเป็นการกำาหนดเขตสำารวจการจดัรูป
ท่ีดิน เพ่ือดำาเนนิโครงการจัดรูปท่ีดินในท้องท่ีตำาบลหนองลาดและตำาบลขม้ิน อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปทำาการสำารวจพ้ืนท่ีท่ีจะจัดทำาเป็นโครงการจดัรูปท่ีดิน

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากพื้นท่ีโครงการจัดรูปท่ีดินหลายพื้นท่ีท่ีมีประกาศกำาหนดเขตท้องท่ีท่ีจะสำารองเป็นเขต

โครงการจัดรูปท่ีดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ยังมิได้ประกาศให้เป็นโครงการจัดรูปท่ีดิน 
ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ซ่ึงในบทเฉพาะกาลตามมาตรา 69 
กำาหนดให้ท้องท่ีท่ีมีพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตโครงการจัดรูปท่ีดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2517 เป็นเขตโครงการจัดรูปท่ีดินตามพระราชบัญญัตินี้ โดยบัญญตัิให้บรรดาการดำาเนินการใดเกี่ยวกับการจัดรูป
ท่ีดินซึ่งได้กระทำาไปแล้วในขั้นตอนใดในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ไดแ้ต่การดำาเนินการในขั้นตอน
ต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีท่ีมีปัญหาไม่อาจดำาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเร่ืองใด 
ในการดำาเนินการต่อไปในเร่ืองนั้นเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินกลางกำาหนด

2. คณะกรรรมการจัดรูปท่ีดินกลาง ในการประชุม คร้ังท่ี 1/2563 วันท่ี 19 มีนาคม 2563 เห็นสมควร
กำาหนดให้ท้องท่ีตำาบลหนองลาดและตำาบลขม้ิน อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นเขตโครงการจัดรูปท่ีดิน 
และเห็นชอบให้ดำาเนินการตราร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตสำารวจการจัดรูปท่ีดิน ในท้องท่ีตำาบลหนองลาดและตำาบลขมิ้น 
อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... เพื่อกำาหนดพืน้ท่ีท่ีทำาเกษตรกรหรือพื้นท่ีในการจัดระบบนำ้า
เพื่อเกษตรกรรมและเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำานาจเข้าไปทำาการสำารวจ
พื้นท่ีท่ีจะจัดทำาเป็นโครงการจัดรูปท่ีดิน รวมท้ังประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูปท่ีดินต่อไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดิน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปทำาการสำารวจพื้นท่ีท่ีจะจัดทำา

เป็นโครงการจัดรูปท่ีดิน
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558
มติ ครม. : 1. อนุมัตหิลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตสำารวจการจัดรูปท่ีดิน ในท้องท่ีตำาบลหนองลาดและตำาบลขมิ้น 
อำาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำาเนินการต่อไปได้

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 32/2564 วนัอังคารท่ี 17 สิงหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารตัถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
170864

เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น พ.ศ. 2564 เพื่อดำาเนิน
โครงการจัดหานำ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้
1. อนุมัติโครงการจัดหานำ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปญัหาภยัแล้งอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ จำานวน 9 โครงการ 

วงเงินงบประมาณ 490,603,900 บาท โดยมีกรมทรัพยากรนำ้าบาดาลเป็นหน่วยงานดำาเนินการ
2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณี

ฉุกเฉินหรือจำาเป็น เป็นเงิน 490,603,900 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการจัดหานำ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้
ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จำานวน 9 โครงการ

3. ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการนำาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 106 ในกรณีท่ีหน่วยรับงบไม่สามารถดำาเนินการได้ตาม
แนวทางปฏิบตัิท่ีกระทรวงการคลังกำาหนดไว้ก่อนส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้สามารถกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีได้ 
เพื่อให้การดำาเนินการเตรียมการแก้ไขปัญหา การรับมือปัญหานำ้าแล้งตามแผนงานท่ีวางไว้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรนำ้าบาดาล ได้ดำาเนินโครงการจัดหานำ้าบาดาล

ขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีเดือดร้อน ซึ่งทุกพื้นท่ีดำาเนินการได้มี
การประชาคมร่วมกับท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว และได้รับการยินยอมจากประชาชนให้ใช้พื้นท่ีสำาหรับดำาเนินงานโครงการ 
รวมถึงมีความพร้อมในการรับมอบเป็นผู้ดูแลระบบหลังดำาเนินการเสร็จ โดยปัจจุบันดำาเนินการเจาะบ่อนำ้าบาดาลแล้ว
เสร็จ จำานวน 15 โครงการ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างระบบกระจายนำ้าขนาดใหญ่ และอยู่ระหว่างดำาเนินการ
ก่อสร้างระบบกระจายนำ้าเพียง 6 โครงการ และส่วนท่ีเหลืออีก 9 โครงการยังไม่มีงบประมาณในการก่อสร้างระบบ
กระจายนำ้าขนาดใหญ่กรมทรัพยากรนำ้าบาดาล พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรจากภาวะวิกฤติ
ภยัแล้ง ในพื้นท่ีท่ีเหลือดังกล่าว ได้เข้าถึงแหล่งนำ้าอย่างเพียงพอท่ัวถึง ทันต่อสถานการณ์ภาวะวิกฤติภยัแล้งนี้ได้อย่างทัน
ท่วงทีและสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (ชป.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อให้การดำาเนินโครงการจัดหานำ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปญัหา

ภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ท่ีกำาหนด
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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ราชดำาริ กรมทรัพยากรนำ้าบาดาล จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณงบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการจัดหา
นำ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปญัหาภยัแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จำานวน 9 โครงการวงเงินงบประมาณ 
490,603,900 บาท ท้ังนี้ หากดำาเนินการครอบคลุมทุกพื้นท่ีเป้าหมายแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถมีนำ้าต้นทุน 
เพื่อการอุปโภคบริโภครวมถึงทำาการเกษตรได้ปริมาณนำ้าไม่น้อยกว่า 5.6648 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ประชาชน
ได้ประโยชน์ 18,420 ครัวเรือน และพื้นท่ีได้รับประโยชน์ 192,109 ไร่ โดยสถานท่ีดำาเนินงานโครงการจัดหานำ้า
บาดาลขนาดใหญ่แก้ปญัหาภยัแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ จำานวน 9 โครงการ ดังนี้

1. โครงการจัดหานำ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ ตำาบลหนองงูเหลือม อำาเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม

2. โครงการจัดหานำ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริตำาบลโพรงอากาศ อำาเภอบางนำ้าเปร้ียว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

3. (1) โครงการจัดหานำ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริเทศบาลตำาบลศรีรัตนะ 
(ตำาบลศรีแก้ว) อำาเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

 (2) โครงการจัดหานำ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริตำาบลพยุห์ อำาเภอพยหุ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ

4. โครงการจัดหานำ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริตำาบลนามะเขือ อำาเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม

5. โครงการจัดหานำ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริตำาบลโพธ์ิตากและตำาบลนาทราย 
อำาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

6. โครงการจัดหานำ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริตำาบลสายนาวัง อำาเภอนาคู 
จังหวัดกาฬสินธุ์

7. โครงการจัดหานำ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริตำาบลก้อ อำาเภอล้ี จังหวัดลำาพูน
8. โครงการจัดหานำ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริตำาบลบ้านกลาง อำาเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่
9. โครงการจัดหานำ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำาริตำาบลเกาะนางคำา อำาเภอปากพะยูน 

จังหวัดพัทลุง
มติ ครม. : 1. อนุมัตติามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ ท้ังนี้ ในส่วนของการยกเว้นการปฏิบตัิตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำาเงินส่งคลัง 
พ.ศ. 2562 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมขอทำาความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมดำาเนินการตามข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรี (ตามหนังสือ
สำานักงบประมาณ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0718/15496 ลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2564) ดว้ย
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 32/2564 วนัอังคารท่ี 17 สิงหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารตัถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
170864

เรื่อง : คณะกรรมการการบินพลเรือนกำาหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ

สารัตถะ : กบร. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ตามนยั
มาตรา 15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
เนื่องจากพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 ได้กำาหนดให้สำานักงานการบิน

พลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ โดยมีอำานาจ
หน้าท่ีรับผิดชอบกำาหนดมาตรฐานในการควบคุม กำากับ ดแูล ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ของประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและสอดคล้องกับอนุสัญญา
และพันธกรณีท่ีเกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการการบินพลเรือนจึงมีมติให้กำาหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่ง
ชาติ โดยแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติเดินอากาศ พ.ศ. 2497 (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 
2562 รวมท้ังเพื่อให้ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในความรับผิดชอบของ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบครัน โดยนโยบายดังกล่าวจะถูกนำาไปใช้เป็นกรอบการดำาเนินงานให้สำานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย

ความเห็นของ กษ  .  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว พิจารณาแล้วเห็นว่า นโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน

แห่งชาติท่ีคณะกรรมการการบินพลเรือนนำาเสนอมีความครอบคลุมครบถ้วนในทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องด้านการรักษาความ
ปลอดภยัการบินพลเรือน จึงไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในฐานะท่ีเป็นหน่วย
งานด้านการบินท่ีปฏิบัติการทางอากาศในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตรและการสำารวจ ซึ่งเป็นการปฏิบตัิการของ
อากาศยานเพื่อการบริการเป็นการเฉพาะจำาเป็นต้องถือปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่ง
ชาติ ตลอดจนมาตรฐาน ข้อบังคับท่ีกำาหนดโดยสำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงาน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กบร./กษ. (ฝล.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพ่ือเป็นการปฏิบัติการของอากาศยานเพื่อการบริการเป็นการเฉพาะ

จำาเป็นต้องถือปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ ตลอดจนมาตรฐาน ข้อบังคับท่ีกำาหนดโดยสำานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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ท่ีรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรืองแห่งชาติ ตามนยัแห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562
มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการการบินพลเรือนเสนอ และให้สำานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบการกำากับดูแลการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาจัดลำาดับ
ความสำาคัญและความเร่งด่วนของการดำาเนินงานตามนโยบายการรักษาความปอลดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติในเร่ืองต่างๆ 
เช่น มาตรฐานความปลอดภยัของสนามบินและการบิน โครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องให้มีความชัดเจน เหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางการบินพลเรือนท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ รวมท้ังให้มีการประเมินและพิจารณาทบทวน
การดำาเนินนโยบายการักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนอย่างต่อเนื่อง
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 32/2564 วนัอังคารท่ี 17 สิงหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารตัถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
170864

เรื่อง : ร่างพระราชบัญญตัิโรคติดต่อ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

สารัตถะ : 1. สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโรค
ติดต่อ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว ซ่ึงมีสาระสำาคัญ
เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพ่ือกำาหนดให้มีมาตรการท่ีจำาเป็นและมีประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือขจัดโรคติดต่อท่ีมีการระบาดในกรณีปกติและในกรณีท่ีมีความรุนแรงให้ยุติ
หรือบรรเทาลงโดยเร็ว เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันท่ีมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่และโรคติดต่ออุบัติซำ้าท่ีมีความรุนแรงและก่อให้เกิดการแพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากผดิปกติกว่าท่ีเคย
เป็นมา

2. รับทราบแผนในการจัดทำากฎหมายลำาดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสำาคัญของกฎหมาย
ลำาดับรองท่ีออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามท่ี สธ. เสนอ

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. สธ. ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. โรคติดต่อ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มาเพื่อดำาเนินการ โดยมีสาระสำาคัญเป็นการแก้ไขเพิ่ม

เติม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการดำาเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เพื่อให้มาตรการทาง
กฎหมายตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวมีความหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 และโรคติดต่ออ่ืนท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ครม. ได้มีมติ (22 ธ.ค. 63) อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. ในข้อ 1. ตามท่ี สธ. เสนอ และให้ส่ง สคก. 
ตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน โดยให้นำาข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เกี่ยวกับการกำาหนดอัตรา
โทษตามร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมท้ังให้ สงป. เร่งพิจารณาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่าย
ในการดำาเนินการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการของบุคคลท่ีมีความเส่ียงในการติดเช้ือจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดต่อและค่ารักษาพยาบาลท่ีเกิดจากโรคดังกล่าวท้ังท่ีเป็นคนไทย ชาวต่างชาติ และบุคคลไร้สัญชาติ แล้วแจ้งผล
การพิจารณาไปยัง สคก. โดยเร็วเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย และให้รับความเห็นของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไปประกอบ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : สคก./กษ. (สกม.สป.กษ.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือขจัดโรคติดต่อท่ีมีการระบาด

ในกรณีปกติและในกรณีท่ีมีความรุนแรง รวมถึงการกำาหนดสิทธิของบุคคล
ท่ีจะได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายอย่างเหมาะสม
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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การพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
ความเห็นของ กษ  .  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... และเห็นด้วยกบัการปรับแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวท่ี สคก. ตรวจพิจารณาเนื่องจากมีมาตรการ
ท่ีจำาเป็นในการป้องกัน ระงับ ควบคุม หรือขจัดโรคติดต่อท่ีมีการระบาดในกรณีปกติและในกรณีท่ีมีความรุนแรง รวมถึง
การกำาหนดสิทธิของบุคคลท่ีจะได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายอย่างเหมาะสม
มติ ครม. : คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติโรคตดิต่อ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของกระทรวงสาธารณสุข
ท่ีสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เป็นกฎหมายท่ีตราขึ้นเพื่อดำาเนินการตามหมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีสาระสำาคัญแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
ในเร่ืองนิยามหน้าท่ีและอำานาจของเจ้าหน้าท่ี คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และบทกำาหนดโทษ แต่โดยท่ีได้เพิ่มเติม
มาตรการบริหารจัดการการระบาดของโรคติดต่ออันตรายร่ายแรงในสถานการณ์ฉุกเฉินไว้เป็นพิเศษในหมวด 6/1 ด้วย 
จึงทำาให้กฎหมายมีหลายมาตราและอาจใช้เวลาพิจารณายาวนาน และโดยท่ีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้ระบาด
อย่างรุนแรงกระทบต่อความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นภัยพิบัติสาธารณะท้ังเป็น
กรณีฉุกเฉินท่ีมีความจำาเป็นเร่งด่วนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได้ เข้าหลักเกณฑ์การอกพระราชกำาหนดตามมาตรา 172 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมควรจัดทำาเป็นบทบัญญัติแยกออกมาต่างหากจากพระราชกำาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมุ่งประสงค์ใช้กับสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีท่ัวไปและแยกต่างหาก
จากร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จึงให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาจัดทำาหมวด 6/1 
ดังกล่าวเป็นร่างกฎหมายอีกฉบับซึ่งอาจแยกเสนอไปก่อนหรืออาจตราเป็นพระราชกำาหนดโดยใหพ้ิจารณาด้วยว่า
จะสมควรและจำาเป็นต้องเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขท้ังท่ีเป็นภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาชน เช่น อาสาสมัคร ผู้ช่วยพนักงานและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนด้วยการ
เส่ียงภัย เหนื่อยยากและเสียสละ ในภารกิจประจำาวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่
เกี่ยวกับฝ่ายนโยบายหรือไม่ในขณะนี้มีกฎหมายอ่ืนคุ้มครองอยู่แล้วเพียงพอหรือไม่ และปรับปรุงองค์ประกอบของคณะ
กรรมการโรคติดต่อในสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกฝ่ายด้วย จึงได้ลงมติ

1. ให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ไปพิจารณาดำาเนินการตามความเห็นของคณะรัฐมนตรี 
แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารูปแบบความเหมาะสมและความจำาเป็นตามสถานการณ์อีกคร้ังหนึ่ง

2. ให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ
แยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการของบุคคลท่ีมีความเส่ียงในการติดเช้ือจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและค่า
รักษาพยาบาลท่ีเกิดจากโรคดังกล่าว ท้ังท่ีเป็นคนไทย ชาวต่างประเทศ และบุคคลไร้สัญชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
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แล้วให้ขอทำาความตกลงกับกระทรวงการคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีและสำานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 32/2564 วนัอังคารท่ี 17 สิงหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารตัถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
170864

เรื่อง : ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง คร้ังท่ี 1

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ และหากมีความจำาเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารผลลัพธ์

การประชุมฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสำาคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำาเนิน
การปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำาของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ได้ โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของไทย โดยไม่ต้องต้องเสนอกา
ปรับปรุงแก้ไขให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก

2. อนุมัตใิห้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ กับผู้ว่าการ
มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ มปีระเด็นสำาคัญ ดังนี้

1.1 ภูมิหลังและวัตถุประสงค์ของกลไกการประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย – มณฑลกวางตุ้ง 
คร้ังท่ี 1 ซึ่งยกระดับจากคณะทำางานไทย – มณฑลกวางตุ้งระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อเสริมสร้างความร่วม
มือในเชิงลึกระหว่างกัน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเช่ือมโยงระหว่าง GBA ส่วนท่ีอยู่ในมณฑล
กวางตุ้งกับ EEC

1.2 สาขาความร่วมมือท่ีท้ังสองฝ่ายจะส่งเสริม อาทิ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ การค้าและการลงทุน การเกษตร
สมัยใหม่ วัฒนธรรม การท่องเท่ียว สาธารณสุข การแลกเปล่ียนระดับท้องถิ่น พลังงานสะอาด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การเงินและตลาดทุน ตลอดจนสาขาอ่ืน ๆ ท่ีมีศักยภาพ

1.3 การบริหารจัดการและการติดตามผลการประชุม จัดการประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย – 
มณฑลกวางตุ้ง เป็นประจำาทุก 2 ปี โดยฝ่ายไทยและฝ่ายกวางตุ้งสลับกันเป็นเจ้าภาพและให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่าง
โจวและสำานักงานการต่างประเทศมณฑลกวางตุ้ง เป็นหน่วยประสานงานหลักของแต่ละฝ่ายเพื่อเตรียมการประชุม
และติดตามการดำาเนินการตามผลการประชุม

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อเป็นเอกสารแสดงเจตจำานงของฝ่ายไทยและฝ่ายมณฑล

กวางตุ้งท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่างๆ ระหว่างกัน และเป็นเร่ือง
ท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
ท่ีมีผลผูกพันในทางนโยบาย รวมท้ังเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการ
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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2. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ให้ความเห็นว่าร่างเอกสารผลลัพธ์กาประชุมฯ 
ไม่มีถ้อยคำาหรือบริบทใดท่ีมุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างเอกสารผลลัพธ์
การประชุมฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตาม มาตรา 178 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็น
ของสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำาเนินการต่อไป ท้ังนี้ หากมีความจำาเป็น
ต้องปรับเปล่ียนร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมความร่วมมือระดับสูงระหว่างไทย-มณฑลกวางตุ้ง คร้ังท่ี 1 ในส่วนท่ีไม่ใช่
สาระสำาคัญและไม่ขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างปกระเทศดำาเนินการได้ 
โดยให้นำาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าวด้วย

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558
(เร่ือง การเสนอเร่ืองเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเร่ืองนี้
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 32/2564 วนัอังคารท่ี 17 สิงหาคม 2564

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

เรื่อง/สารตัถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
170864

เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังท่ี 6

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง คร้ังท่ี 6 
และพิจารณามอบหมายให้ส่วนราชการดำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลการประชุมฯ

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายดอน ปรมัตถว์ินัย) ได้เข้าร่วมการประชุมฯ 

เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2564 ณ นครฉงซิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) สรุปสาระสำาคัญได้ ดังนี้
ผลการประชุมฯ
1. ท่ีประชุมฯ ช่ืนชมความสำาเร็จของกรอบความร่วมมือฯ ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา โดยประเทศลุ่มนำ้าโขงได้ขอบคุณ

จีนสำาหรับการจัดสรรทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างและกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ด้านสาธารณสุข 
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินโครงการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังการให้ความช่วยเหลือในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์
และวัคซีนเพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

2. ท่ีประชุมฯ ได้ยำ้าถึงความสำาคัญในการส่งเสริมการทำางานร่วมกันระหว่างกรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง
กับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง และกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่นำ้าโขง ตลอดจนการร่วมกันพัฒนาระเบียงทางการพัฒนาเศรษฐกิจแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang 
Economic DevelopmentBelt: MLEDB) นอกจากนี้ ท่ีประชุมฯ ยังได้หารือเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนากรอบความร่วม
มือแม่โขง-ล้านข้างและการจัดทำาแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี ฉบับใหม่ (ค.ศ. 2023-2027) โดยเห็นพ้องให้เร่ิม
กระบวนการจัดทำาแผนปฏิบัติการฯ ในปี 2564

3. ท่ีประชุมฯ เน้นหารือผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้

ด้าน สาระสำาคัญ
1. การสาธารณสุข 1.1 ยำ้าการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมและขอความร่วมมือจากจีนในการผลิตวัคซีน

และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ

เพื่อนบ้าน การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมภิาคลุ่มนำ้าโขง และการลดความ
เหล่ือมลำ้าในการพัฒนา
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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1.2 เร่งกระชับความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้การแพทย์แผนดั้งเดิมในการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 และใช้ประโยชน์จากกองทุนพิเศษแม่โขง-
ล้านช้าง ด้านสาธารณสุข

2. การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายหลัง
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด -19

2.1 เร่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น การช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลาง 
ขนาดย่อม และรายย่อย และการส่งเสริมการสอดประสานระหว่าง MLEDB 
กับระเบียงทางการค้าเช่ือมทางบก-ทางทะเลระหว่างประเทศแห่งใหม่ 
(New International Land-Sea Trade Corridor: NILSTC)
2.2 ไทยได้เสนอให้เร่งร่วมมือในประเด็นต่าง (เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) 
การเช่ือมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการพัฒนาระเบียงนวัตกรรมตามแนว
เส้นทาง R34 เพื่อให้อนภุูมิภาคฯ ฟ้ืนตัวอย่างปลอดภยั

3. การบริหารจัดการนำ้า 3.1 ท่ีประชุมฯ [ยกเว้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) 
และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา] เห็นพ้องให้มีการศึกษาร่วมในหัวข้อต่าง ๆ 
และเร่งพัฒนาขีดความสามารถของประเทศสมาชิกผ่านการฝึกอบรมและแลกเปล่ียน
บุคลากรด้านนำ้า
3.2 ประเทศสมาชิกมีข้อเสนอ เช่น การแบ่งปันข้อมูลแบบ real-time การส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรนำ้าและการจัดทำาแผนพัฒนาท้ังลุ่มนำ้า 
การทำาการศึกษาร่วมระหว่างศูนย์ความร่วมมือด้านทรัพยากรนำ้าภายใต้กรอบความ
ร่วมมือฯ กับคณะกรรมาธิการแม่นำ้าโขง และการพัฒนาเว็บไซต์ Lancang-Mekong 
Water Resources Cooperation InformationSharing Platform ให้มีเนื้อหามากขึ้น

4. ท่ีประชุมฯ ได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ จำานวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ข้อริเร่ิมว่าด้วยการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นของประเทศแม่โขง-ล้านช้าง (2) แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืนในประเทศแม่โขง-ล้านช้าง และ (3) แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการแพทย์แผนดั้งเดิมในกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง โดยสาระสำาคัญของเอกสารท้ังหมดไม่แตกต่างจากร่างเอกสารฯ ท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2564

5. จีนได้จัดกิจกรรมคู่ขนาน โดยเปิดตัว (1) เว็บไซต์สำานักเลขาธิการกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างแห่งชาติ
จีน (มี 7 ภาษา) (2) เว็บไซต์ Youth Online Platform (สำาหรับการศึกษาออนไลน์และการแลกเปล่ียนสำาหรับเยาวชน
ในประเทศแม่โขง-ล้านช้าง) และ (3) การแข่งขันการออกแบบโปสเตอร์กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

หน่วยงานรับผิดชอบ
ด้านสาธารณสุข : กระทรวงสาธารณสุข
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การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโควิด -19 : กระทรวงการคลัง กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

การพัฒนาท่ียั่งยนื : กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สำานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำานักงานทรพยากรนำ้าแห่งชาติ (สทนช.)

ความร่วมมือระดับรัฐบาลท้องถิ่น : กระทรวงมหาดไทย
กลไกความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง : กระทรวงการต ่างประเทศ  กระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำานักงานทรัพยากรนำ้า
แห่งชาติ (สทนช.)

ความเห็นของ กษ  .  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือ

แม่โขง-ล้านช้าง คร้ังท่ี 6 ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย
ในการส่งเสริมและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาอย่างยั่งยนืในอนุภูมภิาคลุ่มนำ้าโขง 
และการลดความเหล่ือมลำ้าในการพัฒนา โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ยินดีให้ความร่วมมือในการดำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อผลักดันความร่วมมือให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูป
ธรรมต่อไป
มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 32/2564 วนัอังคารท่ี 17 สิงหาคม 2564

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

เรื่อง/สารตัถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
170864

เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำาบลควนธานี อำาเภอกันตัง และตำาบลโคกหล่อ ตำาบลควนปริง 
อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ....

สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำาบลควนธานี 
อำาเภอกันตัง และตำาบลโคกหล่อ ตำาบลควนปริง อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระสำาคัญเป็นการกำาหนด
เขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีตำาบลควนธานี อำาเภอกันตงั และตำาบลโคกหล่อ ตำาบลควนปริง อำาเภอเมืองตรัง 
จงัหวัดตรัง เพ่ือขยายนามบิน โดยต่อเติมความยาวทางวิ่ง จาก 2,100 เมตร เป็น 2,990 เมตร ตามโครงการ
ปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
ร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำาบลควนธานี อำาเภอกันตัง และตำาบลโคกหล่อ 

ตำาบลควนปริง อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. .... มีสาระสำาคัญเพื่อกำาหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนเพื่อก่อสร้าง
ต่อเติมความยาวทางวิ่งท่าอากาศยานตรัง จากเดิม 2,100 เมตร เป็น 2,990 เมตร เนื่องจากมีความจำาเป็นต้องขยาย
สนามบินตามโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานตรัง เพื่ออำานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินอากาศ
อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งทางอากาศและระบบโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการเติบโต
ทางการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวของพื้นท่ี สมควรกำาหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีดังกล่าว 
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปทำาการสำารวจ และเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะต้องเวนคืน
ท่ีแน่นอน

ความเห็นของ กษ  .  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากกระทรวงคมนาคม (กรมท่าอากาศยาน) มีความจำาเป็น

ท่ีจะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ในการขอขยายสนามบินตามโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานตรัง เพ่ืออำานวยความสะดวก
และความปลอดภัยในการเดินอากาศ อันเป็นกิจการสาธารณูปโภค จึงเห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกา
กำาหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำาบลควนธานี อำาเภอกันตัง และตำาบลโคกหล่อ ตำาบลควนปริง อำาเภอเมืองตรัง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : คค./กษ. (ชป.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการระบายนำ้าไม่ทันและอาจก่อให้

เกิดนำ้าท่วมหรือเกิดอุทกภัยต่อไปในอนาคต
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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จังหวัดตรัง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปสำารวจ
เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ท่ีต้องได้มาโดยแน่ชัด ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นเพิ่ม
เติมว่าก่อนการก่อสร้างโครงการทุกโครงการ ขอให้กระทรวงคมนาคม (กรมท่าอากาศยาน) ให้ความสำาคัญและตระหนักถึง
แนวทางในการป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดจากการกีดขวางการไหลของนำ้าตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา
การระบายนำ้าไม่ทันและอาจก่อให้เกิดนำ้าท่วมหรือเกิดอุทกภัยต่อไปในอนาคต
มติ ครม. : 1. ร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืน ในท้องท่ีตำาบลควนธานี อำาเภอกันตัง และตำาบลโคกหล่อ
ตำาบลควนปริง อำาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำาเนินการต่อไปได้

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป 
และรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดำาเนินการต่อไปด้วย
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