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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2564 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
191064 
 
เรื่อง : รายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) ของการยางแห่งประเทศไทย 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) ของการยาง 
แห่งประเทศไทย ในส่วนงบท าการ จ านวนทั้งสิ้น 14,182.5079 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. การยางแห่งประเทศไทย ได้ด าเนินการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 (เพิ่มเติม) ในส่วนของ

กองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49(3 ) ซึ่งเป็นงบท าการจ านวนทั้งสิ้น 108.8600 โดยในคราวประชุม
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2564 (เพิ่มเติม) ดังกล่าวแล้ว 

2. จากการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 (เพิ่มเติม) ในส่วนของกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 
49(3) ส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี2564 ของการยางแห่งประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากเดิม จ านวน 14,073.6479 ล้านบาท 
เป็น 14,364.3983 ล้านบาท ประกอบด้วย งบท าการ 14,182.5079 ล้านบาท และงบลงทุน 181.8904 ล้านบาท 

มติ ครม. : รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการยาง
แห่งประเทศไทย มาตรา 55 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2564 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
191064 
 
เรื่อง : แนวคิดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ 
 
สารัตถะ : ยธ. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ (นิคมฯ) 
2. เห็นชอบแนวคิดการจัดตั้งนิคมฯ 
3. เห็นชอบให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สนับสนุนการจัดตั้งนิคมฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงยุติธรรมขอเสนอเรื่องแนวคิดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ต่อคณะรัฐมนตรีรับทราบ  

และพิจารณาเห็นชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจ าและเป็นการฝึกทักษะอาชีพ พัฒนา/
ยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างผู้พ้นโทษให้เป็นผู้ประกอบการใหม่และสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคตซึ่งเป็นปัจจัย  
ที่ส่งเสริมให้อัตราการกระท าความผิดซ้ าลดลง เป็นการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน 

2. กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ได้จัดท าพื้นที่น าร่องต้นแบบ ซึ่งจากการศึกษาในเรือนจ า/ทัณฑสถาน  
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 21 แห่ง ประกอบกับการวิเคราะห์ความพร้อมของเศรษฐกิจในพื้นที่ พบว่า มีพ้ืนท่ีซึ่งมีความพร้อม
สูงในการน าโครงการน าร่องต้นแบบมาผลักดันในพื้นที่ โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ จ านวน 2 พ้ืนท่ี ดังนี้ 

2.1 จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจากการสอบถามผู้ประกอบการมีความสนใจร่วมลงทุนในการผลิตเครื่องอุปโภค
บริโภคแปรรูปอาหารการจัดการขยะ เครื่องหนัง ประมงและประมงแปรูป 

2.2 จังหวัดระยอง กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ การร่วมทุนในการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค แปรรูป
อาหาร เกษตรแปรรูป เครื่องหนัง ประกอบเครื่องจักร ตัดเย็บเสื้อผ้า ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง  
ซึ่งสามารถด าเนินการได้ทันทีเนื่องจากมีฐานการผลิตเดิมรองรับอยู่แล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบแนวคิดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์

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

เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแรงงานภาคเกษตรเพื่อส่งต่อให้
กลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมการประมง
และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ท าให้ช่วยลดปัญหาการขาดแคลน
แรงงานภาคอุตสาหกรรมประมงเป็นการให้โอกาสผู้ที่กระท าความผิด 
เมื่อพ้นโทษแล้วได้มี งานท ามีอาชีพ มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูตัวเอง 
และครอบครัวได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่กลับไปกระท า
ความผิดซ้ า 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาแรงงานภาคเกษตรเพื่อส่งต่อให้กลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมการประมงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ท าให้ช่วยลดปัญหาการขาดแคลน
แรงงานภาคอุตสาหกรรมประมงเป็นการให้โอกาสผู้ที่กระท าความผิดเมื่อพ้นโทษแล้วได้มีงานท ามีอาชีพ มีรายได้ที่สามารถ
เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่กลับไปกระท าความผิดซ้ า ทั้งนี้ การฝึกทักษะฝีมือ
แรงงานรองรับในช่วงเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานก่อนปล่อยตัวควรสอดคล้องกับอุตสาหกรรม  
ที่จะลงทุน ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในการร่วมลงทุน 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ส าหรับ
แนวทางการจัดตั้งนิคมฯ และแนวทางการสนับสนุนของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นั้น ให้การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการตามความจ าเป็นเหมาะสม โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้อง
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2. ให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิ จ 
และสังคมแห่งชาติ และส านักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2564 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
191064 
 
เรื่อง : (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ าของประเทศไทย (Thailand’s Long-

Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy) 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ าของประเทศไทย 
(Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy) 

2. เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญาฯ จัดส่ง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ าของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development 
Strategy) ต่อส านักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ าของประเทศไทย (Thailand's Long-

Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy) จัดท าขึ้น เพื่ อตอบสนองต่อการร่วมมือกับ
ประชาคมโลกในการพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 – 2 องศาเซลเซียส โดยมุ่งสู่
การปล่อยก๊าชเรือนกระจกของโลกในระดับสูงสุดโดยเร็วที่สุด และด าเนินการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเข้มข้น ตามข้อ 4 
วรรค 19 ของความตกลงปารีส ได้เชิญชวนให้ทุกประเทศจัดท าขึ้นและสื่อสารยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ โดยค านึงถึงหลัก
ความรับผิดชอบร่วมกันที่แตกต่าง (Common but differentiated responsibilities and respective capabilities, 
CBDR) ของแต่ละประเทศ โดยประเทศไทยได้ตั้งเปา้หมายที่จะมีระดับการปลอ่ยก๊าชเรือนกระจกสงูสุด ณ ปี ค.ศ. 2030 
มุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero GHG emissions) โดยเร็วที่สุดภายในครึ่งหลังของศตวรรษนี้ 
และมีความพยายามในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2065 ในขณะที่การ
ยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศและการได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีด
ความสามารถจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้ได้ ซึ่งยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ของประเทศไทย

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

เพื่อเป็นประโยชน์ช่วยให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงกลไก
สนับสนุนการด าเนินงานด้ านการลดก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้น  
ได้แก่ กลไกสนับสนุนทางการเงิน การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
และการเสริมสร้างศักยภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จัดท าโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการก าหนดเป้าหมายและมาตรการที่ชัดเจนและสอดคล้องตาม
แนวทางการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลก กรณี 2 องศาเซลเซียส ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) และมีเป้าหมายการมุ่งสู่
ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2065 ทั้งนี้ ประเทศไทยจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและขนส่งอย่างเร่งด่วน รวมถึงการปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าการลงทุนในธุรกิ จที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ า 
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใน ปี ค.ศ. 2050 และช่วยลดผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของต้นทุนด้านพลังงาน  
หรือการลดลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศจากการด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ยุทธศาสตร์  
ระยะยาวฯ นอกจากนี้ การด าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกยังก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วม (co-benefit) อื่นด้วย  
เช่น ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวประชากรมีปริมาณลดลงท าให้
มลพิษทางอากาศ ได้แก่ ออกไซด์ของไนโตรเจน คาร์บอนมอนอกไซด์ PM 2.5 ลดลง โดยการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคม
คาร์บอนต่ าของประเทศไทยจะส าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และหากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน 
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ าของประเทศไทย ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ 
และไม่ขัดกับหลักการที่คณะรฐัมนตรไีดใ้ห้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ 
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าว ทั้ งนี้  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับความเห็นของ  
ส านักงบประมาณและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2564 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
191064 
 
เรื่อง : การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) 

การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 16 (CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA 3) 
และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบต่อกรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

2. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกรอบท่าทีเจรจาของไทยท่ีมิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีก 

3. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ  
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 16 (CMP 16) 
การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA 3) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564 มีเนื้อหาครอบคลุมหลักการ

ภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ที่ประเทศไทยให้ความส าคัญ เช่น ความเป็นธรรมและความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง
โดยค านึงถึงขีดความสามารถของแต่ละประเทศ เน้นย้ าให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องเป็นผู้น าในการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ให้การจัดท าและการด าเนินงานตามการมสี่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (Nationally Determined Contributions: 
NDCs) อยู่ภายใต้หลักการของกรอบอนุสัญญาฯ และความตกลงปารีส การก าหนดนโยบายหรือมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต้องค านึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การค้าและสังคมของประเทศก าลังพัฒนา ส่งเสริมบทบาท 
ของภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินท้ังในด้านการกักเก็บคาร์บอนและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สศก./วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่ เกี่ยวกับองค์การ
ระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สภาพภูมิอากาศ การก าหนดแนวทางและกลไกความร่วมมือเกี่ยวกับกลไกตลาดและไม่ใช้ตลาดต้องมีความยืดหยุ่นไม่เป็น
ภาระเพิ่มเติม และค านึงถึงประสบการณ์จากกลไกที่มีอยู่เดิม ต้องการให้มีการยกระดับการสนับสนุนทางด้านการเงิน 
เทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพต่อการด าเนินงานด้านการปรับตัวฯ ของประเทศก าลังพัฒนาให้มีการสนับสนุน
ด้านองค์ความรู้ การวิจัย การเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างศักยภาพในภาคเกษตรเพื่อลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้น าและยกระดับการสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศก าลัง
พัฒนาทั้ งด้ านการลดก๊ าซ เรือนกระจกและการปรับตั วฯ อย่ างเพี ยงพอ สมดุ ล  และต่ อ เนื่ อง สนับสนุ น  
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ และความตกลงปารีสโดยควรเชื่อมโยงกับกลไกทางการเงิน 
ให้มีการยกระดับศักยภาพของบุคลากร สถาบันและระบบในประเทศก าลังพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืน การก าหนด
รายละเอียดของกรอบความโปร่งใสในการด าเนินงานและการสนับสนุนต้องมีความยืดหยุ่นและค านึงถึงศักยภาพ  
ที่แตกต่างกันของประเทศก าลังพัฒนา และประเทศไทยพร้อมจะเป็นประเทศที่ให้ และ/หรือ ประสานความช่วยเหลือ 
หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด าเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปยังประเทศก าลังพัฒนาอื่น ๆ เป็นต้น  
ในการนี้ หากมีข้อเจรจาใดท่ีนอกเหนือจากนี้ หากไม่เป็นการขัดกับท่าที่การเจรจาของไทยและไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทน ทั้งนี้ กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาฯ ประจ าปี  
พ.ศ. 2564 เป็นไปตามหลักการของกรอบอนุสัญญาฯ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนของประเทศ  
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และไม่ขัดกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2564 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
191064 
 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และครั้ง 39 และการประชุม

สุดยอดที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารในข้อ 2. จ านวน 22 ฉบับ โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสาร  
ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญหรอืไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างเอกสารในข้อ 2. 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงการต่างประเทศขอเสนอร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และครั้งที่ 39 

และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้ประสานและรวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
รวม 22 ฉบับ โดยเป็นเอกสารที่ผู้น าจะรับรอง (adopt) ทั้ งหมด ทั้งนี้  จะมีเอกสารเพิ่มเติมอีก 4 ฉบับ ได้แก่  
(1) ร่างแถลงการณ์ผู้น าอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (Draft ASEAN 
Leaders’ Statement on Advancing Digital Transformation in ASEAN) (2) ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน -จีน  
ว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Draft ASEAN-China Joint 
Statement on Strengthening Green and SustainableDevelopment) (3) ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส าหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่  26 (Draft ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 26th Conference of the 
Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC COP-26) และ (4) ร่างปฏิญญา
อาเซียนเพื่อส่งเสริมแรงงานอาเซียนให้มีความสามารถในการแข่งขันและความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับ  
กับอนาคตของงาน (Draft ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of 
Workers for the Future of Work) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ในฐานะส่วนราชการเจ้าของ

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

เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
ที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เรื่องส าหรับเอกสาร (1) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่องส าหรับ
เอกสาร (2) และ (3) และกระทรวงแรงงาน (รง.) ในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่องส าหรับเอกสาร (4) จะด าเนินการ
น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

2. สาระส าคัญของร่างเอกสารที่จะรับรอง จ านวน 22 ฉบับ สรุป ดังนี ้
2.1 ร่างปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยข้อริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และองค์รวมเพ่ือเชื่อมโยงการตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติของอาเซียน (อาเซียน ชิลด์) (Draft Bandar Seri Begawan Declaration on the 
Strategic and Holistic Initiative to Link ASEAN Responses to Emergencies and Disasters (ASEAN SHIELD) 
เพื่อส่งเสริมการประสานงานของกลไกอาเซียนและบทบาทของเลขาธิการอาเซียนในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือ  
กับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติในอนาคตให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2.2 ร่างปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยความส าคัญของครอบครัวเพ่ือการพัฒนาชุมชนและการสร้างชาติ 
(Draft Bandar Seri Begawan Declaration on the Importance of the Family for Community Development 
and Nation-Building) เพื่อย้ าบทบาทส าคัญของครอบครัวในการสร้างรากฐานของชุมชนและชาติที่มั่นคงและมี
ภูมิคุ้มกันส าหรับประชาชนอาเซียน 

2.3 ร่างปฏิญญาผู้น าอาเซียนว่าด้วยการธ ารงระบบพหุพาคีนิยม (Draft ASEAN Leaders' Declaration 
on Upholding Multilateralism)  ยืนยันความมุ่งมั่นของอาเซียนในการส่งเสริมระบบพหุภาคีนิยมและกลไกพหุภาคี 
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบและกฎหมายระหว่างประเทศในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ และเพิ่มพูน
ผลประโยชน์ร่วมกันของอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 ร่างปฏิญญาผู้น าอาเซียนว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (Draft ASEAN Leaders' Declaration on the 
Blue Economy) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องเศรษฐกิจภาคทะเลในอาเซียนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับภาคี
ภายนอก 

2.5 ร่างปฏิญญาผู้น าอาเซียนว่าด้วยการปรับสูตรและการผลิตอาหารและเครื่องด่ืมทางเลือกที่ ดี 
ต่อสุขภาพ (ASEAN Leaders' Declaration on the Reformulation and Production of Healthier Food and 
Beverage Options)  เพื่อส่งเสริมการปรับสูตรและการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพในภูมิภาค 

2.6 ร่างปฏิญญาว่าด้วยการขจัดการระรานเด็กในอาเซียน (Draft Declaration on the Elimination of 
Bullying of Children in ASEAN)  ส่งเสริมให้มีมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองเด็กในภูมิภาคอาเซียนจากการถูก
ระรานทุกรูปแบบ 

2.7 ร่างแผนยุทธศาสตร์อาเซียนในประเด็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (Draft Consolidated 
Strategy on the Fourth Industrial Revolution for ASEAN) เป็นเอกสารก าหนดแนวทางเชิงนโยบายในการพัฒนา
ประชาคมอาเซียนที่เป็นดิจิทัลของสามเสาประชาคมอาเซียนให้มีทิศทางเดียวกัน มีบูรณาการ และมีตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ให้ชัดเจน 
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2.8 ร่างกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจใส่ใจที่ครอบคลุมของอาเซียน  (Draft ASEAN Comprehensive 
Framework on Care Economy)  เพื่อเป็นแนวทางในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ที่มีความซับซ้อนและท้าทาย 
ในอาเซียน โดยเฉพาะบริบทของโควิด-19 โดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือข้ามสาขา เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ
อาเซียนที่มีความเข้มแข็งและมีความสามารถในการฟื้นตัวอย่างยั่งยืน 

2.9 ร่างกรอบนโยบายยุทธศาสตร์อาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมการปรับตัวของประชาคมอาเซียนส าหรับ
ความเข้าใจ การยอมรับ และการรับรู้เกี่ยวกับวาระระดับภูมิภาคที่มากขึ้นในหมู่ประชาชนอาเซียน (Draft ASEAN 
Strategic Policy Framework on Promoting an Adaptive ASEAN Community of Greater Understanding, 
Tolerance and a Sense of Regional Agendas among the Peoples of ASEAN)  เพื่อส่งเสริมความเป็นปึกแผ่น
และอัตลักษณ์อาเซียนในหมู่ประชาชนอาเซียน โดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นประชาคมที่มีความสามารถในการปรับตัว  
เป็น “ประชาคมแห่งโอกาสเพื่อคนทั้งปวง” (Community of Opportunities for All) ที่ส่งเสริมความหลากหลาย 
ความอดทนอดกลั้น และการมีส่วนร่วม 

2.10 ร่างขอบเขตอ านาจและหน้าที่คณะท างานระดับสูงว่าด้วยการจัดท าวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน
ภายหลังปี  ค.ศ. 2025 และแผนงาน  (Draft Terms of Reference for the High-Level Task Force on the 
ASEAN Community's Post-2025 Vision and the Roadmap) เป็น เอกสารก าหนดบทบาทและหน้ าที่ ของ
คณะท างานระดับสูงว่าด้วยการจัดท าวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนภายหลังปี ค.ศ. 2025 ซึ่งจะท าหน้าที่วางแผนและ
จัดท าวิสัยทัศน์ฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.11 ร่างแถลงการณ์ผู้น าอาเซียน-สหรัฐฯ ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล  (Draft ASEAN-U.S. Leaders' 
Statement on Digital Development)  เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ ในการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านดิจิทัล 

2.12 ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-อินเดีย ว่าด้วยความร่วมมือต่อมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก 
(Draft ASEAN-India Joint Statement on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) 
เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการแสวงหาความร่วมมือภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโด -แปซิฟิก (เอโอไอพี)  
กับข้อริเริ่มมหาสมุทรอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Oceans Initiative) ของอินเดีย 

2.13 ร่างแถลงการณ์อาเซียน-รัสเซีย ว่าด้วยการสร้างภูมิภาคที่เป็นปึกแผ่น มั่นคงและยั่งยืน  (Draft 
ASEAN-Russia Statement: Building United, Secure and Sustainable Region) เพื่อส่งเสริมการท างานของกลไก
ที่อาเซียนมีบทบาทน า และผลักดันความร่วมมือบนพื้นฐานของการมีผลประโยชน์ร่วมกันในโครงสร้างสถาปัตยกรรม
ภูมิภาค 

2.14 ร่างแถลงการณ์อาเซียน-สหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือในด้านการรับมือและต่อต้านปัญหา
ยาเสพติดโลก  (Draft Statement of ASEAN and the Russian Federation on Cooperation in the Field of 
Addressing and Countering the World Drug Problem) เพื่ อเน้นย้ าความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัส เซีย  
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ในการรับมือและต่อต้านปัญหายาเสพติดในโอกาสครบรอบ 60 ปี อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 
และ 50 ปี อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ค.ศ. 1971 ผ่านการฝึกอบรมหน่วยงานบังคับใช้
กฎหมายและความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุมของเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนความ
ร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในด้านนี้ 

2.15 ร่างแผนปฏิบัติการฉบับครอบคลุมเพ่ือด าเนินความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน
กับสหพันธรัฐ -รัส เซีย (ค.ศ . 2021 -2025) (Draft Comprehensive Plan of Action to Implement the 
Association of Southeast Asian Nations and the Russian Federation Strategic Partnership (2021-2025) 
ระบุมาตรการต่าง ๆ ที่อาเซียนและรัสเซียจะด าเนินการร่วมกัน โดยมีสาขาความร่วมมือที่ส าคัญ เช่น ความร่วมมือ  
ด้านการเมืองและความมั่นคง ความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ความร่วมมือ  
ด้านเศรษฐกิจ 

2.16 ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียน-จีน ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนกรอบการฟ้ืนฟูที่ครอบคลุม
ของอาเซียน  (Draft ASEAN-China Joint Statement on Cooperation in Support of the ASEAN Comprehensive 
Recovery Framework) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคที่ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะการสนับสนุนแนวทางและการด าเนินความรว่มมอืระหว่างอาเซยีนกับจีนภายใต้กรอบ
การฟื้นฟูทีค่รอบคลุมของอาเซียนในด้านต่าง ๆ 

2.17 ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งท่ี 24 เพ่ือฉลองวาระครบรอบ 30 ปี 
ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน (Draft Joint Statement of the 24th ASEAN-China Summit to Commemorate the 
30th Anniversary of ASEAN-China Dialogue Relations) มี วัตถุประสงค์ เพื่ อ เน้นย้ าความสัมพันธ์ที่ มี พลวัต 
และสาระส าคัญระหว่างอาเซียนกับจีนในโอกาสครบรอบ 30 ปี และเน้นย้ าหลักการส าคัญร่วมกัน ก าหนดแนวทาง 
การสานต่อความร่วมมืออาเซียน-จีนในทุกด้าน ท้ังด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

2.18 ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 22 ว่าด้วยการพัฒนา
ความร่วมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลีให้ก้าวไกล (Draft Joint Statement of the 22nd ASEAN-Republic of 
Korea Summit on Advancing ASEAN-Republic of Korea Cooperation)  ก าหนดแนวทางและมาตรการต่าง ๆ  
ที่อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีจะด าเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน -สาธารณรัฐ
เกาหลีจะด าเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน -สาธารณรัฐเกาหลีให้ก้าวไกล  
เป็นรูปธรรม มีพลวัต และเป็นประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น เพื่อให้ตอบสนองต่อโอกาสและความท้าทายในระดับภูมิภาค 
และระดับโลก โดยเฉพาะการฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 

2.19 ร่างแถลงการณ์ผู้น าอาเซียนบวกสาม ว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขภาพจิตในวัยรุ่นและเด็ก   
(Draft ASEAN Plus Three Leaders' Statement on Cooperation on Mental Health Amongst Adolescents 
and Young Children)  เพื่อเสริมสร้างการด าเนินการป้องกันและการบรรเทาผลกระทบด้านลบของสุขภาพจิตต่อสังคม
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และเศรษฐกิจในภูมิภาค ผ่านการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามเสริมสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
ส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิตเพื่อจัดการประเด็นปัญหาด้านสุขภาพจิตและการป้องกันการฆ่าตัวตาย ตลอดจน
ส่งเสริมการวิจัยและการริเริ่มการสร้างขีดความสามารถเกี่ยวกับสุขภาพจิตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและภาคี
ภายนอก 

2.20 ร่างแถลงการณ์ผู้น าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการฟ้ืนฟูที่ยั่งยืนและสีเขียว  
(Draft East Asia Summit Leaders' Statement on Sustainable and Green Recovery) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ในการฟื้นฟูหลังโควิด-19 อย่างยั่งยืนและสีเขียวในระยะยาว โดยเน้นย้ าหลักการและความร่วมมือที่ส าคัญของอาเซียน 
การส่งเสริมการด าเนินการตามกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุม การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ความร่วมมือรายสาขาด้านพลังงาน อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ ปัญหาขยะทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ การตอบสนองต่อกรณีฉุกเฉินและภัยพิบัติ  
และการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล 

2.21 ร่างแถลงการณ์ผู้น าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ผ่านการฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว (Draft East Asia Summit Leaders' Statement on Economic Growth through 
Tourism Recovery) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว 
และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมาจากโควิด -19 โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลและมาตรฐาน 
ด้านสาธารณสุข การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจ MSMEs ตลอดจน
การด าเนินการตามกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน แผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวของอาเซียนระยะหลังการแพร่ระบาด 
และข้อเสนอแนะร่วมขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลก 

2.22 ร่างแถลงการณ์ผู้น าการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขภาพจิต   
(Draft East Asia Summit Leaders' Statement on Mental Health Cooperation)เพื่ อส่ งเสริมความร่ วมมื อ 
ด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะในบริบทของการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ส่งผลให้ปัญหาสุขภาพจิตเป็นประเด็น 
ด้านสาธารณสุขที่ส าคัญ โดยมีแนวทางการด าเนินความร่วมมือที่ส าคัญ อาทิ ส่งเสริมความร่วมมือด้านสุขภาพจิต  
ทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศผ่านเวทีและกลไกท่ีอาเซียนมีบทบาทน า การฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และแนวปฏิบัติที่ เป็นเลิศ การเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของสาธารณชนเรื่องภาวะสุขภาพจิต  
และการแสวงหาความเป็นไปได้ในการจัดท าแผนปฏิบัตกิารร่วมกัน ว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขภาพจิตเพื่อการด าเนินการ
ที่เป็นรูปธรรม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสาร  
ที่จะรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 38 และครั้งที่ 39 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง จ านวน 22 ฉบับ 
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศ  
หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผล  
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และประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
2. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 

(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2564 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
191064 
 
เรื่อง : ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 3 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง -สาธารณรัฐเกาหลี  
ครั้งท่ี 3 หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ขอให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. ให้นายกรัฐมนตรี หรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรอง โดยไม่มีการลงนามร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. แสดงเจตนารมณ์อันต่อเนื่องของประเทศสมาชิกในการส่งเสริมความร่วมมือของ Mekong – ROK ในสาขา

ความร่วมมือทั้ง 7 สาขา ซึ่งสอดรับกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southern Policy: NSP) และนโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัส 
(New Southern Policy Plus: NSPP) ของสาธารณรัฐเกาหลี และรับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานที่ส าคัญในช่วง
เดือนมกราคม - ตุลาคม 2564 ภายใต้แผนปฏิบัติการกรอบความร่วมมือฯ ฉบับที่ 3 (ค.ศ. 2021 – 2025) 

2. แม้จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมของผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19  
แต่ประเทศสมาชิกยืนยันพันธกรณีและความตั้งใจที่จะร่วมมือกันเพิ่มยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ  
ทั้งในมิติด้านสาธารณสุขและด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากนโยบาย Green New Deal  
และ Digital New Deal ของสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ -เศรษฐกิจหมุนเวียน-
เศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy Model: BCG) ของไทย 

3. ช่ืนชมบทบาทด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสาธารณรัฐเกาหลีในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงผ่านการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance: ODA) และกองทุน MKCF 

4. ย้ าบทบาทของภาคเอกชนในการสนับสนุนความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคฯ โดยเฉพาะ  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และการประชุมภาคธุรกิจลุ่มน้ าโขง -สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong – ROK Business 
Forum) ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปลายปี 2564 ท่ีราชอาณาจักรกัมพูชา จะเป็นโอกาสอันดีส าหรับการส่งเสริมความ

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

เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางความร่วมมือร่วมระหว่างประเทศ
สมาชิก ซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และส่งเสริมความเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อประชาชน ความเจริญรุ่งเรือง และสันติภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของประเทศสมาชิก 
5. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน ภายใต้ปีแห่งการแลกเปลี่ยนของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง -

สาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ. 2021 (Mekong – ROK Exchange Year 2021) และยินดีต่อการขยายระยะเวลาของปี
ดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงปี 2565 

6. สนับสนุนการสอดประสานระหว่าง Mekong – ROK กับอาเซียน และกรอบความร่วมมืออื่น ๆ ในภูมิภาค 
และอนุภูมิภาคฯ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี -เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady – Chao 
Phraya - Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ซึ่งมีลักษณะพิเศษของการเป็นกรอบความร่วมมือ 
ที่มีประเทศลุ่มน้ าโขงเป็นสมาชิกเท่านั้น โดยสาธารณรัฐเกาหลีได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ ACMECS ในปี 2563 
และพร้อมจะมีความร่วมมือที่จะใกล้ชิดกับ ACMECS ในโครงการความร่วมมือที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก
สาธารณรัฐเกาหลี 

ทั้งนี้ การประชุมผู้น ากรอบความรว่มมือลุม่น้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 3 จะมีขึ้นในวันท่ี 26 ตุลาคม 2564 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีและนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา  
เป็นประธานร่วม และที่ประชุมดังกล่าวจะรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม คือ ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้น ากรอบ
ความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหล ีครั้งท่ี 3 (3rd Mekong – ROK Summit Joint Statement) ซึ่งย้ าเจตนารมณ์
ของประเทศสมาชิกในการขับเคลื่อน Mekong – ROK ให้ตอบโจทย์การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างถ้อยแถลงร่วม
การประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือลุ่มน้ าโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งท่ี 3 ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ และไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2564 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
191064 
 
เรื่อง : ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้ง 27 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. ดังนี้ 

1. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 27 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -
มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-GT) 

2. เห็นชอบการมอบหมายหน่วยงานด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 27 
และผลการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอเรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้ง ที่ ๒๗ 

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ผ่านระบบการประชุมทางไกล  
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ปฏิบัติหน้าที่
รัฐมนตรีประจ าแผนงาน IMT-GT และหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย โดยที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบรายงาน 
ของที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งท่ี ๒๘ ซึ่งมีสาระส าคัญ อาทิ 

1. ความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการใน 7 สาขาความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT-GT ซึ่งรวมถึงโครงการ 
ของคณะท างานสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และไทย ด้านการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการกักกัน เพื่ออ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน
ของสินค้าและบุคคลตามแผนงาน IMT-GT ซึ่งมีก าหนดลงนามในช่วงการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ ๑๓ แผนงาน IMT-GT 
ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ 

2. การยกร่างแผนด าเนินงานระยะห้าป ีพ.ศ. ๒๕6๕ – ๒๕๖9 (Implementation Blueprint2022-2026: IB 
2022 2026) ภายใต้วิสัยทัศน์ พ.ศ. ๒๕๗๙ แผนงาน IMT-GT ให้แล้วเสร็จ เพื่อเป็นแนวทางด าเนินงานในปี ๒๕6๕  
ซึ่งประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อการบูรณาการอนุภูมิภาค (๒) การเติบโตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทะเล และเศรษฐกิจหมุนเวียน (๓) การเจริญเติบโตด้วยการขับเคลื่อนของภาคเอกชน (๔) การเจริญเติบโต

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

เพื่ อ ช่วยอ านวยความสะดวกในการเคลื่ อนย้ ายสิ นค้ า 
ข้ามพรมแดน การบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่มีศักยภาพ 
การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ า 
ในพื้นที่ รวมทั้งช่วยฟื้นฟูผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19  
และการรับมือกับความท้าทายในการพัฒนาที่ส าคัญอื่น ๆ ในบริบทของโลก
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แบบมีส่วนร่วม และ (๕) การจัดตั้งกลไกเชิงสถาบันที่มีความตื่นตัวสูง 
3. การพิจารณาพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจมาท าให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้ประโยชน์จากผลการศึกษา

ทบทวน และประเมินการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ แผนงาน IMT-GT ที่จัดท าโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย 
4. การสนับสนุนการบูรณาการการด าเนินโครงการร่วมกับส านักเลขาธิการอาเซียน การส่งเสริมความร่ วมมือ 

กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่มีศักยภาพ อาทิ คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก ธนาคารพัฒนา
อิสลาม การสร้างความร่วมมือกับจีนและอินเดีย 

5. การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-19 
6. การยกระดับเครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT-GT ขึ้นเป็นสถาบันคลังสมองเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานเชิงวิชาการ

แก่ทุกคณะท างานของแผนงาน IMT-GT 
7. การสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมกันด าเนินงานโครงการคาบเกี่ยวหลากหลายสาขา (cross-sectoral projects) 

มากขึ้น 
8. การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของสภาธุรกิจ IMT-GT ในโครงการภายใต้แผนด าเนินงานระยะห้าปี พ.ศ. ๒๕6๕ 

– ๒๕๖9 และการลงทุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและภาคธุรกิจหลังหลังสถานการณ์โควิด-19 
9. การพัฒนาโครงการด้านการเสรมิสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารและห่วงโซ่มูลค่ายางพาราและปาล์มน้ ามัน รวมทั้ง

ใช้ประโยชน์จากรายงานการศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและแนวทางความร่วมมือแผนงาน IMT-GT 
10. การเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัลแก่ SMEs ด้านฮาลาล และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล 
11. การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยางพารา ปาล์มน้ ามัน และฮาลาล 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องในหลักการต่อการมอบหมายงานที่ เกี่ยวข้อง  

ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินค้า
ข้ามพรมแดน การบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่มีศักยภาพ การยกระดับ ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน 
และลดความเหลื่อมล้ าในพื้นที่ รวมทั้งช่วยฟื้นฟูผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และการรับมือกับความ 
ท้าทายในการพัฒนาท่ีส าคัญอื่น ๆ ในบริบทของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
2. ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับความเห็น  

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปพิจารราด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2564 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
191064 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเก็บอากรศุลกากรตามมาตรการปกป้องพิเศษ ตามความตกลงการเกษตร

ขององค์การการค้าโลก และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ส าหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. 2564 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเก็บอากรศุลกากรตาม
มาตรการปกป้องพิเศษ ตามความตกลงการเกษตรขององค์การการค้าโลก และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน 
ส าหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. 2564 เพื่อกระทรวงการคลัง จะได้ด าเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลใช้บังคับ
ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
เนื่องจากคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19สิงหาคม 2564  

ได้มีมติเห็นชอบมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG) ภายใต้ความตกลงเกษตรขององค์การ
การค้าโลก (WTO) และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (AFTA) ส าหรับสินค้ามะพร้าว ปี 2564 โดยหลักการ
ค านวณ Trigger Volume ใช้ข้อมูลปริมาณการน าเข้ามะพรา้วพิกัดอัตราศุลกากร 0801.12.00 พิกัดฯ 0801.19.10 
และพิกัดฯ 0801.19.90 ย้อนหลังเฉลี่ย 3 ปี โดยใช้ข้อมูลปี 2561 ปี 2562 และปี 2563 ซึ่งจะได้ปริมาณ Trigger 
Volume ที่ 311,235 ตัน ให้กรมศุลกากรจัดเก็บอากรส าหรับสินค้ามะพร้าว ที่น าเข้ามาในประเทศไทยรวมกันเกินกว่า
ปริมาณ TriggerVolume ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 72 (ค านวณจากอากรเดิมนอกโควตาร้อยละ 54 รวมกับเก็บ
อากรที่เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 18) คือหากเป็นการน าเข้าภายใต้ความตกลง WTO นอกโควตา จะขึ้นอากรจากร้อยละ 54 
เป็นร้อยละ 72 และภายใต้ความตกลง AFTA จะขึ้นอากรจากร้อยละ 0 เป็นร้อยละ 72 โดยมอบหมายให้กรมศุลกากร
เสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการเก็บอากรศุลกากรตามมาตรการปกป้องพิเศษ ตามความตกลงการเกษตร
ขององค์การการค้าโลก และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ส าหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวเดียวกันกับที่คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชเสนอมาตรการปกป้องพิเศษ 
(Special Safeguard Measure: SSG) ส าหรับสินค้ามะพร้าว ปี 2564 

 

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

เพื่อเป็นการปกป้องเกษตรกรไม่ให้ราคาสินค้ามะพร้าวตกต่ า
จากการน าเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



19 

 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง  

เรื่อง การเก็บอากรศุลกากรตามมาตรการปกป้องพิเศษ ตามความตกลงการเกษตรขององค์การการค้าโลก และความตกลง
การค้าสินค้าของอาเซียน ส าหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. 2564 เพื่อกระทรวงการคลังจะได้ด าเนินการออกประกาศ
กระทรวงการคลังให้มีผลใช้บังคับต่อไป และเพื่อมิให้เกษตรกรผู้ปลกูมะพรา้วไดร้ับผลกระทบจากการน าเข้ามะพร้าวมายัง
ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเก็บอากรศุลกากรตามมาตรการปกป้องพิเศษ 
ตามความตกลงการเกษตรขององค์การการค้าโลก และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ส าหรับสินค้ามะพร้าว  
พ.ศ. 2564 ตามที่กรทะรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2564 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
191064 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย-ญี่ปุ่น (HLJC) ครั้งท่ี 5 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย -ญี่ปุ่น (Thailand-Japan High 
Level Joint Commission: HLJC) ครั้งที่ 5 และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปฏิบัติเพื่อให้มีการติดตาม
ผลการประชุม และหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามผลการประชุมฯ ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย -ญี่ปุ่น (HLJC) ครั้งที่ 5 

เพื่อให้คณะรัฐมนตรี (1) รับทราบผลการประชุม HLJC ครั้งที่ 5 และ (2) มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัด 
การปฏิบัติ เพื่อให้มีการติดตามผลการประชุมและหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยสรุปสาระส าคัญของร่างเอกสาร
ผลลัพธ์ฯ ดังนี้ 

1. ประเด็นแผนยุทธศาสตร์รว่มในการพัฒนาความเป็นหุ้นสว่นเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญีปุ่่นระยะ 
5 ปี โดยฝ่ายไทยได้เรอแผนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น
ในสาขาท่ีสองฝ่ายเห็นว่ามีศักยภาพร่วมกันในปัจจุบันและในระยะ 5 ปีจากนี้  

2. ประเด็นการสอดประสานความร่วมมือระหว่างนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยใช้ BCG Economy 
Model ของไทย กับยุทธศาสตร์ Green Growth Strategy ญี่ปุ่น โดยฝ่ายไทยเสนอความร่วมมือในด้านการวิจัย  
และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเน้นเทคโนโลยีด้านชีวภาพ เกษตรและอาหาร อิเล้กทรอนิกส์ วัสดุ  
นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีคาร์บอนต่ า เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality 

3. ประเด็นความร่วมมือด้านการค้าเสรี โดยฝ่ายไทย ขอรับความร่วมมือจากญี่ปุ่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส าหรับ e-commerce และการค้าดิจิทัล และยืนยันว่าไทยให้ความส าคัญต่อความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจแบบพหุภาคี 
โดยก าลังเร่งรัดเพื่อให้มีความชัดเจนต่อการเข้าร่วมการเจรจา CPTPP และขอรับการสนับสนุนจากญี่ปุ่นต่อไป รวมทั้ง 
จะเร่งรัดการให้สัตยาบันต่อความตกลง RCEP โดยเร็ว 

4. ประเด็นความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการส่งเสริม SMEs และความร่วมมือในระดับท้องถิ่น โดยฝ่ายไทย  

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

เพื่อจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
อย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จะผลักดันการใช้ประโยชน์จากบันทึกความเข้าใจท่ีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมลงนามกับจังหวัดต่างๆ ของญี่ปุ่น 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการต่อผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูง

ไทย-ญี่ปุ่น (HLJC) ครั้งที่ 5 เนื่องจากการประชุม HLJC เป็นกลไกการประชุมระดับสูงระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเพื่อหารือ 
เชิงนโยบายในการก าหนดทิศทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ท่ีประชุมฯ ได้มีการหารือกันในประเด็น
การประสานความร่วมมือระหว่างโมเดลเศรษฐกิจ Bio Circular Green (BCG) Economy ของไทย กับ Green Growth 
Strategy ของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
2. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไปพิจารณา

ด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2564 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
191064 
 
เรื่อง : รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
 
สารัตถะ : คสช. เสนอ ครม. รับทราบรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 – 2564 และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาให้การสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มีค าสั่งที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเขตสุขภาพ

เพื่อประชาชน ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ชุดใหม่จ านวน  
13 เขตพื้นที่ ซึ่งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. 2559 หมวด 3  
การติดตามและประเมินผลข้อ 19 ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน โดยจัดให้มีการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยทุกสองปี  
และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณะให้ทราบโดยทั่วกัน โดยประกาศคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ เรื่อง แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. 2560 ก าหนด
วิธีการประเมินผลเขตสุขภาพเพื่อประชาชนโดยผู้ประเมนิภายนอก เพื่อประเมินความส าเรจ็ของการขับเคลือ่นเขตสขุภาพ
เพื่อประชาชน ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ภายในกรอบเวลา 2 ปี 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 
เห็นชอบผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ. 2560-2564 และมอบหมายให้
ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (สช.) เสนอรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน 
การด าเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ต่อไปโดยใช้กรอบความคิดที่ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานของเขตสุขภาพแห่งชาติเพื่อประชาชน 4 ด้าน ได้แก่ (1) กลไกการด าเนินการ  
(2) ด้านประเด็นปัญหา (3) ด้านกระบวนการ (4) ด้านผลลัพธ์ โดยข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานเขตสุขภาพแห่งชาติ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คสช./กษ. (สตร.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อเข้าร่วมบูรณาการขับเคลื่อนปัญหาด้านสุขภาพร่วม 
กับกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อประชาชน (กขป.) มีรายละเอียดสรุป ใน 4 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านกลไกการด าเนินการ 

1.1 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมขององค์ประกอบใน 
กขป. ภาคเอกชน/ประชาสังคม และภาคนักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒินั้น มีส่วนร่วมมากกว่าภาคส่วนราชการและหน่วยงาน
รัฐที่มีแนวโน้มเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมน้อย รวมทั้งโครงสร้าง กขป. ไม่เอื้อต่อการประสานให้เกิดการท างานบูรณาการ 

1.2 เลขานุการร่วมของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พบว่า กขป. ให้ความส าคัญกับขีดความสามารถของ
เลขานุการร่วมในระดับมาก และระดับความสามารถในการท างานของเลขานุการกิจร่วมอยู่ในระดับมากเช่นกัน 

2. ด้านประเด็นปัญหาท่ี กขป. ด าเนินการ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาระบบสุขภาพของเขตพื้นท่ี 
2.1 การก าหนดประเด็นสุขภาพ แบ่งเป็น 4 วิธี ได้แก่ (1) การศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงาน 

หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของ กขป. (2) การศึกษามติสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดหรือยุทธศาสตร์จังหวัด  
(3) การน าเสนอจากคณะกรรมการแต่ละหน่วยงานในเวที กขป. และ (4) ทีมเลขานุการกิจน าเสนอและคัดเลือกประเด็น
มาน าเสนอในเวที กขป. 

2.2 ฐานข้อมูลความรู้ (knowledge base) จากการท างาน กขป. พบว่า ไม่มีฐานข้อมูลกลางเพื่อการแบ่งปัน
และใช้ข้อมูลร่วมกัน แต่เก็บรวบรวมอยู่กับเลขานุการกิจร่วมโดยเฉพาะเลขานุการกิจจาก สช. รวมทั้ง สช. ก็ไม่ได้มีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ที่เกิดจากการท างานของ กขป. และข้อมูลการท างานภายในของ กขป. เช่น บันทึกการประชุม 
รายงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ท าให้มีข้อจ ากัดในการแบ่งปันและเรียกใช้งาน 

3. ด้านกระบวนการ 
3.1 ด้านกระบวนการด าเนินการ หรือการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนตามเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ 

เนื่องจาก กขป. ไม่มีอ านาจโดยตรงที่จะสั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นองค์ประกอบของระบบสุขภาพ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานของ กขป. มี 2 รูปแบบ คือ (1) กขป. ด าเนินการเรียนรู้และถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาสุขภาวะที่ประสบ
ความส าเร็จในระดับพื้นที่ และเผยแพร่แนวทางดังกล่าวในระดับอ าเภอ ต าบล ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับอ าเภอ หรือเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ หรือ วง โชว์ แชร์ เช่ือม และ (2) กขป. ร่วมกับอนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น 
ด าเนินการแก้ไขปัญหาสุขภาวะด้วยตนเอง ใช้เครื่องมือและกระบวนการของ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติฯ ได้แก่ ธรรมนูญ
สุขภาพ สมัชชาสุขภาพ เพื่อสร้างรูปธรรมความส าเร็จให้เกิดขึ้น 

3.2 ปัจจัยหลักที่มีผลต่อผลลัพธ์การด าเนินงานของ กขป. พบว่า ความสามารถในด้านกระบวนการ  
การด าเนินงาน หรือการประสานงานเพื่อขับเคลื่อนตามเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ มีผลต่อผลลัพธ์มากที่สุด 
รองลงมาคือ ระดับความสามารถในด้านกลไกการด าเนินงาน สะท้อนว่า กขป. ให้น้ าหนักกับ “การด าเนินการ”  
และ “กลไก” มากกว่า “การก าหนดเป้าหมาย” นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยที่มีผลต่อผลลัพธ์อีก 2 ประการ คือ (1) ความเข้าใจ 
ต่อภารกิจและแนวทางการท างานของ กขป. และ (2) ประธานและทีมเลขานุการกิจเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน  
ผา่นภาคีพันธมิตรต่างๆ เพื่อให้ประเด็นสุขภาพของตนมีความก้าวหน้า 
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4. ด้านผลลัพธ์ ต่อประชาชนในประเด็นยุทธศาสตร์ของ กขป. 
พบว่า กขป. สามารถท างานได้บรรลุผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้ แต่ในแง่ของความเข้าใจค าว่าผลลัพธ์นั้น  

มีการให้ความหมายของผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะผลลัพธ์ที่ถูกระบุว่า หมายถึง สุขภาวะของประชน
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นความหมายที่มีส่วนอย่างมากในการผลักดัน กขป. ออกแบบการท างานที่แตกต่างไปจากท่ีระบุไว้ใน
ระเบียบส านักนายกฯ ทั้งนี้ การด าเนินงานในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าบางเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจะเกิดผลลัพธ์
ในการด าเนินงานท่ีแก้ไขปัญหาเชิงระบบ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ไม่สามารถผลักดันเป็นนโยบายของหน่วยงานภาครัฐได้ 

ผลการด าเนินงาน 
1. กขป. เขตพื้นท่ี 1 – เขตพื้นท่ี 13 ได้วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณป์ัญหาในเขตพื้นที่และรว่มกันก าหนดประเดน็

การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพเขตพื้นที่ละ 3 -5 ประเด็นปัจจุบันมีประเด็นขับเคลื่อนรวมทั้งสิ้น 45 เรื่อง
จ าแนกเป็นหมวดหมู่ดังนี้อาหารปลอดภัยขยะอุบัติเหตุหมอกควันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพโรคติดต่อเรื้อรังระบบบริการ
สาธารณสุขระบบสุขภาพชุมชนการจัดการน้ าระบบข้อมูลสารสนเทศสุขภาวะพระสงฆ์กลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่ม
เปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุ 

2. การประเมินผลเขตสุขภาพเพื่อประชาชนโดยผู้ประเมินภายนอกมีผลการศึกษาและข้อค้นพบส าคัญดังนี้ 
2.1 ผลลัพธ์จากการด าเนินงานของ กขป. พบว่า กขป. สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามผลลัพธ์ที่ก าหนดไว้ใน 

การแก้ไขปัญหาสุขภาพในเขตพื้นท่ีโดยมีตัวอย่างรูปธรรมความส าเร็จดังนี้ 
(1) ประเด็นสุขภาวะกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มเปราะบางทางสังคมซึ่ง กขป. เขตพื้นที่ 12 ได้สานพลัง 

การท างานของทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่ผ่านโครงการต่างๆที่เดิมมีอยู่อย่างกระจัดกระจายให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน   
เช่น การจัดตั้งศูนย์สร้างสุขชุมชนเพื่อให้บริการสุขภาพใกล้บ้านการสร้างห้องเรียนสวนผักชุมชนให้ชาวบ้านปลูกอยู่ปลูก
กินและสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบางรวมทั้งมีระบบข้อมูลกลางผ่านแอพพลิเคช่ัน iMed@home เพื่อบูรณาการข้อมูล 
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิด้านต่างๆของกลุ่มเปราะบางทางสังคม 

(2) ประเด็นอาหารปลอดภัยมีการบูรณาการขับเคลื่อนในหลายเขตพื้นที่ได้แก่เขตพื้นท่ี 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10 และ 12 ส่งผลให้มีเครือข่ายและพื้นที่รูปธรรม “อาหารปลอดภัยในชุมชน” มีนโยบายการขยายโรงพยาบาล
อาหารปลอดภัยไปสู่ชุมชนมีมาตรฐานอาหารปลอดภัย LSF หรือ LoeiSafetyFoodส าหรับการขึ้นทะเบียนรับรอง
เกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานการผลิตปลอดภัยรวมทั้งแพลตฟอร์ม Greensmile เป็นพื้นที่ในการประสานความร่วมมือของ
เกษตรกรรายย่อยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการข้อมูลการผลิตและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอื่น 

(3) ประเด็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีการขับเคลื่อนในพื้นที่  4 , 5, 10 และ 13  
โดยการจัดท าธรรมนูญสุขภาพพื้นท่ีซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมของชุมชนว่าด้วยการลดอุบัติเหตุมีแผนปฏิบัติการร่วมระดับต าบล
และอ าเภอในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมีฐานข้อมูลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยบูรณาการข้อมูล
จากใบมรณบัตรภาพถ่ายจากกลอ้ง CCTV และข้อมูลนิติเวชรวมทั้งการถอดบทเรียนปัจจัยความส าเร็จจากการด าเนินงาน
ของพื้นที่เพ่ือขยายผลไปพ้ืนท่ีอื่นๆต่อไป 
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2.2 ข้อค้นพบส าคัญคือกรรมการผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานรัฐมีแนวโน้มการมีส่วนร่วมในการประชุม
น้อยส่งผลให้การบูรณาการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในเขตพื้นที่ยังเป็นการท างานของ  กขป. ร่วมกับ
หน่วยงานภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอีกทั้งกรรมการผู้แทนหน่วยงานส่วนใหญ่ไม่มีเครือข่ายหรือโครงสร้างรองรับ
การสื่อสารประเด็นเพื่อการขับเคลื่อนจากที่ประชุมระดับเขตเข้าสู่โครงสร้างของหน่วยงานตนเองในระดับจังหวัดอ าเภอ
และต าบลท าให้การบูรณาการภารกิจและบทบาทหน้าที่เพื่ อแก้ไขปัญหาเชิงระบบยังไม่เกิดขึ้นมากนัก รวมทั้งยังไม่
สามารถผลักดันเป็นนโยบายของหน่วยงานภาครัฐได้ 

2.3 ปัจจัยความส าเร็จของเขตสุขภาพเพื่อประชาชนมี 4 ประการประกอบด้วย (1) ความเข้าใจเรื่องบทบาท
หน้าที่ของ กขป. (2) องค์ประกอบและการมีส่วนร่วมของ กขป. (3) การบูรณาการการท างานของเลขานุการร่วมได้แก่
กระทรวงสาธารณสุขส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
และส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (4) ระบบข้อมูลการด าเนินงานของ กขป. และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

2.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาประกอบด้วย (1) หน่วยงานระดับกระทรวงควรให้ความส าคัญในการ
มอบหมายผู้แทนที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนระดับเขตหรือกลุ่มจังหวัดเป็นกรรมการผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ 
(2) หน่วยงานระดับกระทรวงควรสนับสนุนให้กรรมการผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานรัฐแต่ละเขตเข้าร่วมและบูรณา
การการท างานร่วมกับ กขป. และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (3) ควรหนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบโดยให้
ความส าคัญกับการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากระบบไม่เอื้ออ านวยไม่บูรณาการกันเพื่อช้ีช่องว่างให้เห็นข้อจ ากัดเชิงระบบ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามรายงานการประเมินผลการด าเนินงานของเขตสุขภาพ

เพื่อประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 ในส่วนของการด าเนินงานในประเด็นอาหารปลอดภัยที่ให้มี
เครือข่ายและพื้นที่รูปธรรม “อาหารปลอดภัยในชุมชน” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า ได้มีการท างาน 
อย่างบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัด โดยด าเนินการร่วมขับเคลื่อนในทุกเขตพื้นที่ และมีการรับรอง
สินค้าเกษตรตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช
อาหาร (GAP) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายผู้แทนที่รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานระดับเขตหรือกลุ่ม
จังหวัดเป็นคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 1 ถึง เขตพื้นที่ 13 ตามค าสั่งคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อเข้าร่วมบูรณาการขับเคลื่อน
ปัญหาด้านสุขภาพร่วมกับกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานกองทุนสนับสนุน  
การสร้างเสริมสุขภาพ ข้อเสนอของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และข้อสังเกตของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 



26 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 41/2564 วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
191064 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดรายการชนิดพันธุ์ไม้หวงห้ามเพ่ิมเติมอีก 2 ชนิด ได้แก่ (1) เพ่ิมไม้กฤษณาเป็นไม้หวงห้าม
ประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา และ (2) เพ่ิมไม้เทียนทะเลเป็นไม้หวงห้ามประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ  
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้ดังกล่าวที่ขึ้นตามป่าธรรมชาติ และปกปักษ์รักษาไม้ดังกล่าวให้คงอยู่ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. เสนอว่า โดยพระราชบัญญัตปิ่าไม ้พุทธศักราช 2484 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับท่ี 8) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 7 วรรคหน่ึง บัญญัติให้ไม้ชนิดใดที่ขึ้นในป่าจะเป็นไม้หวงห้ามประเภทใดให้ก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา ส าหรับไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมายที่ดิน ไม่เป็นไม้หวงห้าม หรือไม้ 
ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท าประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม กรมป่าไม้จึงเห็นสมควรก าหนดให้ไม้กฤษณาเป็นไม้หวงห้าม 
เนื่องจากไม้กฤษณาที่ข้ึนอยู่ในป่าตามธรรมชาติ มีการลักลอบตัดโค่นเพื่อเอาช้ินกฤษณาที่อยู่ในเนื้อไม้ ทั้งน้ี ได้ก าหนดให้
ชิ้นไม้กฤษณาและกฤษณาเป็นของป่าหวงห้าม ล าดับที่ 4 ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาก าหนดของป่าหวงห้าม  
พ.ศ. 2530 แล้ว และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังเห็นว่า ปัจจุบันไม้เทียนทะเลก าลังเป็นที่นิยมของนักสะสม
ต้นไม้ ท าให้มีการลักลอบขุดจากที่ดินของรัฐไปจ าหน่าย ท าให้ไม้ชนิดนี้ซึ่งมีจ านวนน้อยในธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว 
และไม้เทียนทะเลไม่ได้อยู่ในบัญชีไม้หวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530 ท าให้ไม่มีกฎหมาย
คุ้มครองโดยเฉพาะ เจ้าหน้าที่จังด าเนินการได้เพียงในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุก ท าลายป่าเท่านั้น ดังนั้น เพ่ือเป็น
การคุ้มครองการด ารงพันธุ์ของไม้เทียนทะเลในธรรมชาติ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
การควบคุมไม้หวงห้ามเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบทก าหนดโทษสูงขึ้นมาบังคับใช้แก่ผู้ที่ลักลอบท าลายสร้างความ
เสียหายแก่ไม้เทียนทะเลในพื้นที่ป่า จึงสมควรก าหนดให้ไม้เทียนทะเลเป็นไม้หวงห้ามด้วย 

2. ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้กฤษณาและการลักลอบขุดไม้เทียนทะเลที่ขึ้นตามป่าธรรมชาติ 

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

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้กฤษณาและไม้เทียนทะเล
ที่ขึ้นตามป่าธรรมชาติและปกปักษ์รักษาไม้กฤษณาและไม้เทียนทะเล 
ให้คงอยู่ต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อปกปักษ์รักษาให้คงอยู่ต่อไป จึงสมควรออกร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
3. ทส. ได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องน้ีแล้ว 

ผ่านเว็บไซต์ของส านักกฎหมาย กรมป่าไม้ (www.forest.go.th/law) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 
เมษายน 2563 เป็นระยะเวลา 31 วัน และในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 
ว่าด้วยการป่าไม้ กรมป่าไม้ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันพุธท่ี 13 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันพุธที่ 
17 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามข้อ 2. 
และเห็นชอบการก าหนดให้ไม้กฤษฎีกาเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา และก าหนดให้ไม้เทียนทะเล
เป็นไม้หวงห้ามประเภท ข. ไม้หวงห้ามพิเศษ เนื่องจากมีสถานการณ์ความรุนแรงของการลักลอบขุดเพื่อจ าหน่าย 

4. ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวตามข้อ 3. และให้ ทส. น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การออกกฎหมาย

ล าดับรองของพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ ครบถ้วนและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้
กฤษณาและไม้เทียนทะเลที่ข้ึนตามป่าธรรมชาติและปกปักษ์รักษาไม้กฤษณาและไม้เทียนทะเลให้คงอยู่ต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับรองข้อสังเกตของส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 


