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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231164 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตและใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมตัิหลกัการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตและใบแทนใบส าคัญ
การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต 
และใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ซ่ึงผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะผู้น าเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ หรือผู้ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะจะต้องช าระในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบส าคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ฉบับละ 100 บาท เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
และลดภาระให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (2 มกราคม 2563) [เรื่อง แนวทางการทบทวน
อัตราค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ] 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 เห็นชอบแนวทางการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  

ในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ในกรณีค่าธรรมเนียมใบค าขอและใบแทน ให้พิจารณารายได้จากการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมเทียบกับต้นทุน หากรายได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่ ากว่าต้นทุนในการด าเนินการ ให้หน่วยงาน
พิจารณายกเลิกการจัดเก็บดังกล่าว เน่ืองจากไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินการของภาครัฐ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
และให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 

2. กษ. เสนอว่า ได้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในข้อ 1. แล้ว โดยเห็นว่าค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต
และใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ซึ่งผู้ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ผู้น าเข้าอาหารสัตว์
ควบคุมเฉพาะ หรือผู้ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จะต้องช าระในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหาร
สัตว์ควบคุมเฉพาะสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินงานของภาครัฐ เน่ืองจากมีอัตรา
ในการจัดเก็บฉบับละ 100 บาท ซ่ึงเป็นอัตราที่ต่ า เห็นควรยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตและใบแทน
ใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะดังกล่าว กษ. จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทน
ใบอนุญาตและใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... ข้ึน ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามความ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดภาระผู้ประกอบการ รวมทั้ง
เป็นไปตามแนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต
ของทางราชการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งบัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าท าเนียม 
และก าหนดกิจการอื่นกับออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

3. กษ. ได้จ าท ารายงานประมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติ 
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว โดยรายงานว่า ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) พบว่ามีผู้
ขอรับใบแทนใบอนุญาต จ านวน 14 ราย ใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ จ านวน 146 ราย 
โดยมีค่าธรรมเนียมฉบับ 100 บาท ดังนั้น การยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะท าให้รัฐสูญเสียรายได้ รวม 16,000 บาท 
แต่อย่างไรก็ตาม จะเป็นการช่วยเหลือและลดภาระผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นไปตามแนวทางการทบทวนอัตรา
ค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี (2 มกราคม 2563) ด้วย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตและใบแทนใบส าคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว และให้ด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231164 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลป่ากุมเกาะ ต าบลในเมือง ต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก 

ต าบลศรีนคร ต าบลคลองมะพลับ อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ต าบลไร่อ้อย ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลป่ากุมเกาะ 
ต าบลในเมือง ต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก ต าบลศรีนคร ต าบลคลองมะพลับ อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  
ต าบลไร่อ้อย ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน 
ในท้องที่ต าบลป่ากุมเกาะ ต าบลในเมือง ต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก ต าบลศรีนคร ต าบลคลองมะพลับ  
อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ต าบลไร่อ้อย ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือประโยชน์แก่การชลประทาน  
ในการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคลองยม – น่าน จังหวัดสุโขทัย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. แม่น้ ายม เป็นหนึ่งในสี่แม่น้ าสายหลักและเป็นต้นน้ าของแม่น้ าเจ้าพระยา แต่แม่น้ ายมเป็นเพียงแม่น้ าสายเดียว

ที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการภายในลุ่มน้ าสายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง เป็นประจ า
ทุกปี โดยเฉพาะลุ่มน้ ายมตอนล่างในเขตจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น โดยเมื่อพิจารณาตามสภาพภูมิประเทศแล้ว พบว่าทางตอนบนของแม่น้ ายมมีสภาพที่เหมาะสมสามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งเก็บกักน้ าได้ แต่ปัจจุบันบริ เวณดังกล่าวยังไม่มีแหล่งเก็บกักน้ าประกอบกับสภาพภูมิประเทศ 
ทางตอนกลางและตอนล่างของแม่น้ ายมเป็นที่ราบ สภาพเรียวเล็กลงกว่าตอนบน ท าให้เมื่อเกิดฝนตกหนักทางตอนบน 
น้ าจากทางตอนบนจะไหลบ่าลงมาตอนกลางและตอนล่างอย่างรวดเร็ว เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจ เ ช่น 
เทศบาลเมืองสุโขทัย ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายค่อนข้างมาก ประมาณปีละไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท 

ปริมาณน้ าแม่น้ ายมที่ไหลผ่านอ าเภอศรีสัชนาลัย มีปริมาณเฉลี่ย 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สามารถ
บริหารจัดการน้ าออกสู่คลองสาขาได้ 350 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไหลออกสู่คลองหกบาทและคลองยม - น่าน 250 
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คงเหลือปริมาณน้ าท่ีไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัย 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่แม่น้ ายมในบริเวณ
ดังกล่าวสามารถรองรับปริมาณน้ าได้เพียง 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จึงท าให้เกิดปัญหาอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ในการก่อสร้างโครงการ
ปรับปรุงคลองยม – น่าน จังหวัดสุโขทัย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานจึงได้พิจารณาแนวทางในการบรรเทาปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ลุ่มน้ ายม
ตอนล่าง โดยการตัดยอดน้ าบางส่วนออกจากล าน้ าสายหลัก เพื่อควบคุมไม่ให้ปริมาณน้ าที่ไหลผ่านเขตเศรษฐกิจส าคัญ 
โดยจะด าเนินการปรับปรงุคลองหกบาทจากเดิมที่สามารถรับน้ าได้ 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาท ีเพิ่มเป็น 500 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที ซึ่งปริมาณน้ าจากคลองหกบาทจะระบายไปที่คลองยม - น่านที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถระบายน้ าได้  
300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และระบายไปท่ีแม่น้ ายมสายเก่าท่ีสามารถรับน้ าได้ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 

ทั้งนี้ การเพิ่มประสิทธิภาพการรับน้ าเข้าคลองหกบาทเป็น 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท าให้ปริมาณน้ า  
ที่ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัยลดลงจากเดิมที่ไหลผ่าน 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที คงเหลือ 550 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
(เท่ากับความสามารถที่รับน้ าได้ของแม่น้ ายมในช่วงที่ไหลผ่านตัวเมืองสุโขทัย) จึงช่วยบรรเทาปัญหาปริมาณน้ าจากแม่น้ า
ยมเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เมืองสุโขทัย และพื้นที่การเกษตร นอกจากนั้นยังสามารถเก็บกักน้ าไว้ในคลองเพื่อให้ราษฎร  
ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งได้อีกด้วย 

2. กรมชลประทานได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ให้ด าเนินการโครงการปรับปรุง
คลองยม - น่าน จังหวัดสุโขทัย ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ 2,875,000,000 บาท ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อ าเภอเมือง 
อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และอ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ครอบคลุม 15 ต าบล 27 หมู่บ้าน คิดเป็น 5,340 ครัวเรือน 
ช่วยกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค และการปศุสัตว์ ในเขตพื้นท่ีโครงการ และช่วยกักเก็บน้ าในแนวคลอง
เพื่อเป็นแหล่งน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้งครอบคลุมพื้นที่ 3,700 ไร่ ท าให้ราษฎรมีสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
จากผลผลิตการเกษตรที่เพ่ิมมากข้ึน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินท่ีจะเวนคืน ในท้องที่ต าบลป่ากุมเกาะ ต าบลในเมือง 
ต าบลคลองยาง อ าเภอสวรรคโลก ต าบลศรีนคร ต าบลคลองมะพลับ อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ต าบลไร่อ้อย ต าบลคอรุม 
อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231164 
 
เรื่อง : ผลการประชุมระดับรฐัมนตรดี้าน SPS อาเซียน-จีน ครั้งท่ี 7 และการลงนามพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกัน

โรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศท่ีสามระหว่างไทยและจีนฉบับใหม่ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีด้าน SPS อาเซียน-จีน ครั้งท่ี 7 และการลงนามพิธีสาร
ว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างไทย  
และจีนฉบับใหม่ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วม

การประชุมระดับรัฐมนตรี SPS อาเซียน-จีน (China-ASEAN Ministerial Meeting on SPS Cooperation) ครั้งที่ 7 
ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  
และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ASEAN-China MOU on SPS) และร่วมลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรค
และตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน
ฉบับใหม่ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ โดยมีนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการ
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานผู้ประสานหลักภายใต้ ASEAN-China MOU on 
SPS เป็นผู้แทนระดับอธิบดีในการประชุม 

2. การประชุมครั้งนี้ มีจีนเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ในระหว่างงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน 
หรือ China-ASEAN Expo (CAEXPO) ครั้งที่ 18 ณ เมืองหนานหนิง โดยมีรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 
ประเทศ และจีนเข้าร่วมการประชุม มี Mr. Wang Lingjun รัฐมนตรีช่วยว่าการส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เป็นประธานร่วมฝ่ายจีน และ Mr. Veng Sakhon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง 
ของกัมพูชา เป็นประธานร่วมฝ่ายอาเซียน 

3. ที่ประชุมรับทราบผลการประชุมระดับสูงท่ีเกี่ยวข้อง และรับทราบความคืบหน้าการด าเนินงานท่ีผ่านมาภายใต้
ความร่วมมือด้าน SPS ระหว่างอาเซียนและจีน โดยให้ความเห็นชอบต่อรายงานการประชุมระดับอธิบดีครั้งที่  7  
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และรับทราบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562-2563  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อช่วยให้การด าเนินความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจ
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย 
ความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  
และผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิด
การพัฒนาด้านการเกษตรในภูมิภาคอย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ 1) การจัดตั้งระบบสารสนเทศ การสื่อสาร และการแจ้งเตือนระหว่างกัน  
2) การแลกเปลี่ยนการเยือน 3) การฝึกอบรมและสัมมนา 4) การวิจัยร่วม และ 5) การจัดตั้งกลไกการหารือ  

4. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2565-2566 ซึ่งมีโครงการที่ไทยต้องด าเนินการ  
2 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับระบาดวิทยาในสัตว์น้ าและการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ าอย่างเร็ว   
ณ ด่านพรมแดน ซึ่งไทยเป็นประเทศผู้น า และ 2) โครงการพัฒนาการปฏิบัติที่ดีด้านการกักกันสตัว์ ณ ด่านท่าอากาศยาน 
และด่านท่าเรือ ซึ่งไทยจะด าเนินการร่วมกับฟิลิปปินส์ 

5. ที่ประชุมรับทราบความส าเร็จในการจัดท า ASEAN-China MOU on SPS ฉบับใหม่ ซึ่งจะใช้แทนฉบับเดิม 
ที่ก าลังจะสิ้นอายุลงในวันท่ี 24 กันยายน 2564 และเห็นชอบท่ีจะเร่งรัดกระบวนการภายในเพื่อน าไปสู่การลงนามผ่าน
การเวียนภายในปี 2564 โดย MOU ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านมาตรการ SPS เพื่อให้
การค้าสินค้าเกษตรและอาหารระหว่างอาเซียนและจีนเป็นไปตามข้อก าหนด และสอดคล้องกับหลักการของความตกลง
ว่าด้วยการบังคับใช้มาตรการ SPS ขององค์การการค้าโลก (WTO) และมีส่วนสนับสนุนการด าเนินการด้าน SPS ภายใต้
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 

6. ที่ประชุมให้การรับรองร่างแถลงข่าวร่วม โดยเน้นย้ าความส าคัญของความร่วมมือด้าน SPS ระหว่างอาเซียน
และจีน การส่งเสริมความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน และความพยายามร่วมกันในการบรรเทาผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐19 รวมทั้งประกาศความส าเร็จในการจัดท า ASEAN-China MOU on SPS ฉบับ
ใหม ่และมุ่งมั่นท่ีจะเสริมสร้างความร่วมมอืด้าน SPS ระหว่างอาเซียนและจีน เพื่ออ านวยความสะดวกในการขนส่งอาหาร
และสินค้าเกษตรข้ามพรมแดนในระหว่างวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 

7. ภายหลังการประชุม ไทยและจีนได้มีการลงนามในพิธีสารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบ
ส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่างไทยและจีนฉบับใหม่  ตามที่ไทยและจีนได้ตกลงจัดท าพิธี
สารว่าด้วยข้อก าหนดในการกักกันโรคและตรวจสอบส าหรับการส่งออกและน าเข้าผลไม้ผ่านประเทศที่สามระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและส านักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีสาระส าคัญ
ในการระบุจุดน าเข้าและจุดส่งออกผลไม้ของแต่ละประเทศ โดยไม่จ ากัดเส้นทางในการขนส่งผลไม้ระหว่างกัน  
เพื่อแก้ปัญหาการขนส่งและอ านวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่าย โดยไทยและจีนได้เห็นชอบในเนื้อหา
ของพิธีสารร่วมกัน และได้เริ่มใช้พิธีสารฉบับใหม่ตั้งแต่วันที่  30 เมษายน 2563 แต่ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐19 ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงใช้โอกาสในห้วงการประชุม
ระดับรัฐมนตรี SPS อาเซียน-จีน ครั้งนี้ลงนามในพิธีสารร่วมกัน 

มติ ครม. : รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231164 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายสมพร ศรีเมือง เป็นผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 170,000 บาท และให้ได้รับสิทธิประโยชน์ 
ตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบ ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ีลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือเรียกช่ือย่อว่า “อ.ส.ค.” เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ มีต าแหน่งผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ซึ่งเป็นต าแหน่งบริหารสูงสุดว่างลง เนื่องจากนายณรงค์ฤทธิ ์วงศ์สุวรรณ 
ผู้รับจ้างบริหารในต าแหน่งผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ตามสัญญาที่ 2 ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที ่13 มีนาคม 2563 

2. คณะกรรมการ อ.ส.ค. มีค าสั่ง ที่ 15/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ตามค าสั่ง
คณะกรรมการ อ.ส.ค. ท่ี 16/2563 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563 

3. คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ได้ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ตามขั้นตอน  
และหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดและได้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ อ.ส.ค. มีความเห็นร่วมกันว่า ผู้สมัครที่เข้าสัมภาษณ์ทุกรายเมื่อได้
แสดงวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรของ อ.ส.ค. และแนวทางการบริหารงานในฐานะผู้บริหารองค์กรแล้ ว 
พบว่ายังไม่มีความชัดเจนท่ีเป็นรูปธรรมมากนัก จึงเห็นควรให้ด าเนินการตามกระบวนการสรรหาผู้อ านวยการ อ.ส.ค. ใหม่ 
โดยด าเนินการให้เป็นไปตามหลักการแห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 6) 
พ.ศ. 2550 รวมทั้ง มติคณะรัฐมนตรี และ/หรืออ่ืนใดที่เกี่ยวข้องต่อไป 

4. คณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุมครั้งท่ี 5/2564 เมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาผู้อ านวยการ อ.ส.ค. (ชุดที่ 2) ตามค าสั่งคณะกรรมการ อ.ส.ค. ที่ 6/2564 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  
ซึ่งได้ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ และได้น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (อ.ส.ค.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินงานของ อ.ส.ค. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2564 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยก าร อ.ส.ค.  
มีความเห็นร่วมกันว่า ผู้สมัครที่เข้าสัมภาษณ์ทุกรายเมื่อได้แสดงวิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรของ อ.ส.ค. 
และแนวทางการบริหารงานในฐานะผู้บริหารองค์การแล้ว พบว่ายังไม่มีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมมากนัก จึงยังไม่มี  
ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ท่ีระดับ 80 คะแนนขึ้นไป 

5. คณะกรรมการ อ.ส.ค. มีค าสั่ง ท่ี 16/2564 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการ อ.ส.ค. (ชุดที่ 3) ซึ่งได้ด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์กฎหมายก าหนดและได้
น าเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 (กรณีพิเศษ) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้
นายสมพร ศรีเมือง ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ อ.ส.ค.  

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 
  



9 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231164 
 
เรื่อง : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการ

โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ 
 
สารัตถะ : ตช. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้ ตช. เปลี่ยนแปลงรายการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณส าหรับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเดิม รายการโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองบังคับ
การต ารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (โครงการฯ นนทบุรี) 
จ านวน 1 โครงการ เป็น รายการโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกยุทธวิธีกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ต าบลลาดบัวขาว 
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (โครงการฯ นครราชสีมา) จ านวน 1 โครงการ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกยุทธวิธี  

กองบังคับการต ารวจมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี  
1 โครงการ วงเงินทั้งสิน 321,800,000 บาท ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 64,360,000 บาท และปีงบประมาณ 
2565 ผูกพันงบประมาณจ านวน 257,440,000 บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 อนุมัติให้
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี กองบังคับการต ารวจมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ ดังกล่าวได้ 

2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จากเดิมโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี กองบังคับการต ารวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์ 904 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ เป็นโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี 
กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ
ดังกล่าว มีส่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องพิจารณาให้ความเห็นเฉพาะเรื่องพื้นที่ที่ใช้ส าหรับด าเนิ นโครงการ 

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

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ข้าราชการต ารวจ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



10 

 

พื้นที่โครงการตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นพ้ืนท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดิน ซึ่งส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุญาตให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติใช้ที่ดิน 
เพื่อสร้างสนามยิงปืนและฝึกทางยุทธวิธี ตามหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ  
ที่ 93/2557 ออก ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และการด าเนินการโครงการดังกล่าวมิได้เปลี่ยนแปลงผู้รับ
อนุญาตและวัตถุประสงค์ในการใช้ที่ดิน เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภายในของส านั กงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไม่ขัดข้องที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะใช้ที่ดินที่ได้รับอนุญาตเท่าทีไ่ม่ขัดต่อเง่ือนไขท่ีระบุ
ไว้ในหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติรับความเห็นของส านัก
งบประมาณไปด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231164 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 
 
สารัตถะ : ศธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการอาชีวะ สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส (โครงการ
อาชีวะฯ) จ านวน 30 แห่ง เป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2575 

2. อนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2575 ในกรอบวงเงินงบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,169.42 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอาชีวะฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ด าเนินโครงการอาชี วะ สร้างช่างฝีมือ  

ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส เพื่อสนองพระราชด าริของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ในการสร้างคนดีมีสัมมาชีพและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ให้กระทรวงศึกษาธิการก ากับให้สถาบันการอาชีวศึกษา 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพและช่างฝีมือในสาขาต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการแรงงาน  
ในแต่ละพื้นที่ซึ่งโครงการดังกล่าวโดยเริ่มด าเนินการน าร่องจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นด้านอาชีพ ระยะเวลา 1 ปี 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในสถานศึกษาของรัฐ จ านวน 12 แห่ง และขยายในสถานศึกษาภาครัฐให้ครอบคลุม  
ทั่วทุกภูมิภาค จ านวน 30 แห่ง ระยะเวลาด าเนินการ 10 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2575 วงเงินงบประมาณ 
ในการด าเนินโครงการทั้งสิ้น 1,169,415,600 บาท โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานไว้ ดังน้ี 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ เด็ก เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล ชายแดน ชายขอบ เขตชนบท และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ที่มีฐานะยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา หรือว่างงาน เข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั่นด้านอาชีพ (หลักสูตร
ประกาศนียบัตร/สัมฤทธิบัตร 1 ปี) จ านวน 900 คน/ปี (รวมจ านวน 9,000 คน ระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2566 – 2575) 

2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ เด็ก เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล ชายแดน ชายขอบ เขตชนบท และเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ที่มีฐานะยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา หรือว่างงาน ได้รับการศึกษา มีทักษะวิชาชีพติดตัว สามารถ

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

เพื่อขยายโอกาสให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ 
ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น ส าหรับการฝึกทักษะอาชีพในสาขา
เกษตรกรรมควรถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรม 
ด้านการเกษตร ในการท า Smart Farm รวมทั้งการเกษตรแบบแม่นย า 
(Precision Farming) 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท างาน สร้างรายได้ เลี้ยงดูครอบครอบครัว มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติดี และเติมโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
(เป็นคนดี มีสัมมาชีพ) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบเห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการอาชีวะ

สร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส เนื่องจากเป็นโครงการที่สนองพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการสร้างคนดีมีสัมมาชีพและถือเป็นโอกาสทางการศึกษาที่ดีต่อเยาวชน
และประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ชายแดน ชายขอบเขตชนบทและเขตเศรษฐกิจพิเศษ อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี 
เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย มีหลักสูตรที่หลากหลายเมื่อเรียนส าเร็จสามารถประกอบอาชีพได้ จึงเห็นสมควรให้ขยาย  
การด าเนินงานให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อขยายโอกาสให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศ  
ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น ส าหรับการฝึกทักษะอาชีพในสาขาเกษตรกรรมควรถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตร ในการท า Smart Farm รวมทั้งการเกษตรแบบแม่นย า (Precision Farming) 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้  ให้กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231164 
 
เรื่อง : ขออนุมัติกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งที่ 28 และการประชุม

ระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงกับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งท่ี 26 
 
สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1) อนุมัติกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งที่ 28 และการประชุม
ระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งท่ี 26 

2) เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ตามประเด็นในกรอบ  
การหารือส าหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งที่ 28 และการประชุมระหว่างคณะมนตรี 
คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 26 เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานและความร่วมมือ  
เป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงฯ 

3) อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในฐานะประธาน  
คณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ประจ าปี 2564 และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม
รับรองในรายงานการประชุม โดยที่เอกสารดังกล่าว มิได้ใช้ถ้อยค าที่ก่อให้เกิดพันธกรณีกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
และไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญา 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กรอบหารือดังกล่าว มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและความร่วมมือของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง 

ภายใต้พันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 และตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ าโขง พ.ศ. 2564-2573 มีประเด็นท่ีส าคัญ ได้แก่ 

1) การปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง และการปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ
ของคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง 

2) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไฟฟ้าหลังน้ าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าโขงตอนล่าง 
3) ประเด็นอ่ืนๆ ตามผู้ที่เข้าประชุมเห็นชอบให้มีการหารือร่วมกัน (หากมี) 

2. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการต่างประเทศ จะท าหน้าที่พิจารณา

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

เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมาธิการ
แม่น้ าโขงต่อการด าเนินงานและความร่วมมือภายใต้พันธกรณีของความตกลงฯ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประเด็นสารัตถะตามกรอบการหารือดังกล่าว และมีการเจรจาในการประชุมกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง 
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทยจะด าเนินการภายใต้ของเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแม่น้ าโขงแห่งชาติไทย  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 

3. คณะผู้แทนไทย จะใช้ประเด็นตามกรอบการหารือตามข้อ 1. การประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง 
ครั้งที่ 28 และการประชุมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง กับหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 26 และจะมี 
การจัดท าบันทึกการประชุม (โดยการลงนาม) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของไทยและคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงต่อด าเนินงาน
และความร่วมมือภายใต้พันธกรณีของความตกลงฯ โดยจะไม่ใช้ถ้อยค าหรือเจตนาที่ก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างรัฐบาล
ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อมิให้บันทึกการประชุมเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ  
และเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยที่ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ จะได้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณาในสาระส าคัญของผลการประชุมฯ ต่อไป 

4. ตามระเบียบปฏิบัติของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ข้อ 14 ก าหนดให้ “รายงานการประชุม 
เป็นลายลักษณ์อักษรทุกสมัยประชุมหรือมิใดๆ ของคณะมนตรีจะต้องมีการบันทึกและลงนามโดยสมาชิกคณะมนตรี  
ทุกคน หรือหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกที่ได้รับมอบหมาย ต้นฉบับรายงานการประชุมจะเก็บรักษาไว้ที่ฝ่ายทะเบียน
ของส านักงานเลขาธิการเพื่อเป็นหลักฐานของคณะมนตรี” โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (7) เรื่องที่เกี่ยวข้อง  
กับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือผู้ที่เกี่ยวกับองค์กรระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย ระเบียบปฏิบัติ 
ของคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบประเด็นในกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงครั้งท่ี 28 และการประชุมร่วมระหว่างคณะรฐัมนตรคีณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงกับกลุ่มหุ้นสว่น
การพัฒนาครั้งที่ 26 ตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ เนื่องจากกรอบการหารือดังกล่าวมีประเด็นส าคัญ 
เชิงนโยบายด้านความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและองค์การระหว่างประเทศสนับสนุนการด าเนินงาน
และความร่วมมือภายใต้พันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ าโขงอย่างยั่งยืนพ.ศ. 2538 
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ าโขงพ.ศ. 2564 - 2573 

มติ ครม. : อนุมัติและเห็นชอบตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231164 
 

เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566-2570) ของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ และสถาบันส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสวนแนวพระราชด าริ 

 

สารัตถะ : สปน. เสนอ ครม. ดังนี ้
๑ รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ระยะที่ ๑-๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ และสถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 

๒. เห็นชอบในหลักการสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับ เคลื่อนการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 

๓. มอบหมายให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่/ภารกิจความรับผิดชอบสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาภายใต้
แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป เพื่อสนับสนุนและบูรณาการ
การท างานร่วมกันกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ 
สืบสานแนวพระราชด าริ ดังนี้ 

๓.๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางที่ ๓ การพัฒนาแหล่งน้ าชุมชนขนาดเล็ก
เพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้ผู้ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่กลับภูมิล าเนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ภายในกรอบวงเงินรวม ๒๐๐ ล้านบาท 

๓.๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแนวทางที่ ๔ การน าเกษตรอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ในทฤษฎีใหม่
และสร้างชุมชนผู้ประกอบการเกษตร BCG ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ภายในกรอบวงเงินรวม ๖๖.๒๙๐๐ ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ  

สืบสานแนวพระราชด าริ ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา

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

เพื่ อให้ เกิดการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่มีความต่อเนื่อง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ ๑-๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีรายละเอียด ดังน้ี 

๑. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ระยะที่ ๑-๓ (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๖๔) โดยมีผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑.๑ ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาระบบน้ า ท าให้มีน้ าเพื่อการเกษตร ๕๑๔,๔๒๐ ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 
๑๔๘.๘๘๖ ครัวเรือน ก่อให้เกิดรายได้ต่อประชาชน ๔,๖๘๓ ล้านบาท 

๑.๒ ด้านสังคมและวัฒนธรรม พัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (Area Based) จ านวน ๙ จังหวัด และขยายผลการพัฒนา
ในลักษณะ Project Based ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการบริหารจัดการโดยชุมชน จ านวน ๘๕ กลุ่ม มีแผนพัฒนา
หมู่บ้าน จ านวน ๕๒ หมู่บ้าน และมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้  
จากโครงการทุเรียนคุณภาพ 

๑.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น ๑๐๖,๕๘๐ ไร่ สร้างฝายอนุรักษ์ในพื้นที่ด าเนินงานต่าง ๆ จ านวน 
๖,๖๙๔ แห่ง พัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศและแผนที่ภาพถ่ายความละเอียดสูงโดยอากาศยานไร้คนขับ  
(จังหวัดอุทัยธานี) ท าให้ประชาชนมีความมั่นใจในการประกอบอาชีพ และคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) 
มอบใบรับรองสิทธ์ิท ากินพ้ืนท่ี ๑๓,๐๔๔ ไร่ 

๑.๔ ด้านองค์ความรู้ มีการสร้างหลักสูตร ๑๑ หลักสูตร ครูภูมิปัญญา ๑๑๕ คน สามารถฝึกอบรมด้าน 
การพัฒนาตามแนวพระราชด าริให้กับผู้น าชุมชน นักศึกษา บุคลากรภาครัฐ จ านวน ๑๗,๔๖๗ คน และน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนา 

๒. แผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๒.๑ วิสัยทัศน์ คือ จัดการความรู้ และน าแผนการพัฒนาไปขยายผลการประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริด้ว ย
การบูรณาการกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๒.๒ เป้าหมาย คือ ขยายผลแบบแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based) ไปด าเนินการในพื้นที่อื่นอย่าง
กว้างขวางภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจสังคมระดับฐานราก 

๒.๓ แนวทางการพัฒนา ๕ แนวทาง ประกอบด้วย แนวทางที่ ๑ การขยายผลการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน แนวทางที่ ๒ การพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความ
มั่นคงของประเทศในจังหวัดชายแดนใต้และปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคเหนือ แนวทางที่ ๓ การพัฒนาแหล่ง
น้ าชุมชนขนาดเล็กเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ว่างงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่กลับภูมิล าเนา แนวทางที่ ๔ การน าเกษตรอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ในทฤษฎีใหม่
และสร้างชุมชนผู้ประกอบการเกษตร BCG และแนวทางที่ ๕ การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรปรับเปลี่ยนเป็น
หน่วยงานท่ีมีสมรรถนะสูง 
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๓. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา 
เงินงบประมาณของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ระยะเวลา ๕ ปี 

กรอบวงเงิน ๕๙๐,๐๓๕,๕๙๒ บาท และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-
๒๕๗๐ ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรอบวงเงิน ๒๐๐ ล้านบาท  
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรอบวงเงิน ๖๖.๒๙ ล้านบาท 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 

ด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของมูลนิธิ 
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ และสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชด าริ ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ โดยแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว โดยเฉพาะแนวทางที่ ๔  
การน าเกษตรอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ในทฤษฎีใหม่และสร้างชุมชนผู้ประกอบการเกษตร BCG มีความสอดคล้องกับแนวทาง 
การขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์ท่ีมีเป้าหมายเพื่อปรบัเปลีย่นระบบการเกษตรของประเทศไทยสู่ ๓ สูง คือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐาน
สูง และรายได้สูง ภายใต้ตลาดน าการผลิต โดยมุ่งเน้นการน าความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการท าเกษตร
สมัยใหม่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ยกระดับคุณภาพ มาตรฐานให้กับสินค้าเกษตรตลอดจนการใช้ประโยชน์จากฐาน
ความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพในการผลิตสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง รวมถึงการท าการเกษตรอย่างยั่งยืน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างรายได้สู่ชุมชน และยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในชุมชน ซึ่งการด าเนินการ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถเช่ือมโยงและสนับสนุนแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าวได้ 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ระยะที่ 1 -3 (พ.ศ. 2554 – 2564) และแผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2570) ของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสวนแนวพระราชด าริ และสถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริและเห็นชอบในหลักการสนับสนุนการด าเนินการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ตามที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรเีสนอ ทั้งนี้ การด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการฯ 
รวมทั้งการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้อง ให้มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 
และส่วนราชการทีเกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

2. ให้มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข 
และศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพิจารณาประกอบการด าเนินกาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231164 
 
เรื่อง : ข้อเสนอเชิงนโยบายของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล ปี 2563 
 
สารัตถะ : พม. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. พิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล ปี 2563 
2. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กร

ชุมชนต าบลไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
พม. ได้รายงานผลการประชุมในระดับชาติของสภาองค์การชุมชนต าบลประจ าปี 2563 ในการประชุมเมื่อวันที่ 

10 กันยายน 2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณารับรองความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎหมาย รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะของหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลต่อพื้นที่มากกว่าหนึ่งจังหวัดทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสรุป
ปัญหาที่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ประสบ และข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาจากสภาองค์กรชุมชนต าบล ซึ่งเป็น
การด าเนินการตามมาตรา 32 (3) แห่งพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ข้อเสนอเชิงนโยบาย จ านวน 4 ประเด็น  

โดยในส่วนของประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาใน 4 ประเด็นส าคัญ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณาสั่งการตามนัยมาตรา 32 (3) ของพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
น าความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบลไปประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบายและแผนการพัฒนาต่อไปนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี ้

ประเด็นปัญหา/ข้อเสนอแนะ/ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

การด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 

1. โครงการ “จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” จังหวัดสงขลา [ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)] 

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

เพื่ อ แ ก้ ไขปั ญ ห าแล ะ แน วท างใน ก ารบ ริ ห ารจั ด ก าร 
โดยคณะกรรมการและคณะท างานทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ  
ซึ่ งประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการปฏิบัติงาน 
เพื่อขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการทั้งด้านการท าประมง การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ภายใต้แนวทาง 
การรักษาสมดุลของระบบนิเวศและหลักการป้องกันล่วงหน้า ตลอดจน
เพื่อรักษาหรือฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิด
ผลิตผลสัตว์น้ าสูงสุด และมีการท าประมงได้อย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รัฐบาลและ ศอ.บต. ได้ด าเนินการอย่างรวบรัด
ขั้นตอนขาดการจัดการศึกษาผลกระทบสุขภาพ 
และสิ่งแวดล้อม และรับฟังความคิดเห็นก่อนอนุมัติ
โครงการ แต่เป็นการชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นภาย
หลังจากการอนุมัติโครงการ 
ข้อเสนอแนะ : 1) ให้ทบทวนโครงการน้ี โดยต้อง
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
และวันที่ 21 มกราคม 2563 

2) ขอให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์และการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพเพื่อเป็นข้อมูลก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และจัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะก าหนดโครงการใด ๆ 
ขึ้นในพื้นที ่

- ศอ.บต. ได้ด าเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
รับฟังความคิดเห็นของประชน พ.ศ. 2548 แล้ว และ 
ศอ.บต. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น การจัดท าแผนแม่บทเชิง
พื้นที่ การศึกษาความเช่ือมโยง เส้นทางการคมนาคม
ขนส่งเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ าเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา การปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เป็นต้น 
- สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อน าความคิดเห็นของประชาชน 
กลุ่มหรือองค์กรที่อยู่ ในพ้ืนที่อ าเภอจะนะ จังหวัด
สงขลา ต่อการด าเนินการขยายผลโครงการดังกล่าว 
เพ่ือน าข้อเสนอของประชาชนไปสู่การจัดท าเป็น
ธรรมนูญระดับต าบลให้มีความสมบูรณ์ พร้อมก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการ และการผลักดันให้มีสถานะทาง
กฎหมายส าหรับการบังคับใช้ 

2. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี [กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)]  
และกระทรวงมหาดไทย (มท.)] 
มีการบุกรุกพื้นที่สาธารณะทางทะเลกว่า 2 แสนไร่ ซึ่ง
สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศและสร้างความขัดแย้งต่อ
ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานีได้มีประกาศจังหวัดให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 
อาคาร (ขน าเฝ้าหอยและโฮมสเตย์) หรือสิ่งใด ๆ ที่ได้
ก่อสร้าง หรือติดตั้งในบริเวณดังกล่าวภายในระยะเวลา 
60 วัน แต่มีผู้ประกอบการบางแห่งเพิกเฉยต่อค าสั่งและ
มีแนวโน้มจะไม่ด าเนินการคืนพื้นที่ตามค าสั่ง 
ข้อเสนอแนะ : 1) จัดให้มีนโยบายการมีส่วนร่วมเพ่ือ
บูรณาการการจัดการพ้ืนที่อ่าวบ้านดอนอย่างสมดุลและ
เป็นธรรม และคุ้มครองสิทธิชาวประมงพื้นบ้าน รวมถึง
การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่สาธารณะทาง
ทะเลอย่างเป็นองค์รวมบนฐานความยั่งยืนทางนิเวศ ตาม

- กษ. (กรมประมง) ได้ร่วมบูรณาการการปฏิบัติงาน 
เพื่อขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการทั้งด้านการท า
ประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้ า ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ภายใต้แนวทางการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศและหลักการป้องกันล่วงหน้า 
เพื่อรักษาหรือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า 
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กรอบข้อตกลงสากลองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ 

2) จัดต้ังคณะท างาน ประกอบ ด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการแต่งตั้งในระดับชาติ และเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลในทุกด้าน รวมทั้ง
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันในการจัดการปัญหา
แบบบูรณาการในพ้ืนท่ี 
3. เขตพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา [กระทรวงคมนาคม (คค.)] 
เนื่องจากช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ และชุมทาง
ถนนจิระ - ขอนแก่น เป็นพื้นที่ที่ คนจนเมืองหลาย
ครัวเรือนอาศัยอยู่ในเขตริมทางรถไฟและได้รับผลกระทบ
จากการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ขอพื้นที่
ริมทางรถไฟ จ านวน 20 เมตร โดยวัดจากกึ่งกลางของ
รางรถไฟ (ตามกฎหมายเป็นเอกสิทธิ์ของ รฟท.) และ
พื้นที่ดังกล่าวจะถูกรื้อถอน ส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณริม
รางรถไฟต้องย้ายออกไป 
ข้อเสนอแนะ : 1) จัดกลไกการด าเนินงานแบบมีส่วน
ร่วมในกรณีการโยกย้าย และชดเชยทรัพย์สินแก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบที่ อยู่ อ าศั ย ใน เขตแนวเส้ นทางรถ ไฟ 
และเวนคืนที่ดินนอกเขตทางรถไฟ รวมถึงผู้ถูกอพยพ
และการรื้อย้ายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ 

2) จัดท าแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนา
โค รงส ร้ า ง พ้ื น ฐ าน ก ารข นส่ งสิ น ค้ า เก ษ ตร ที่ มี
ประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อก่อให้เกิด
การค้าขาย กระจายสินค้า และส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชน 

3) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คค. 
พม. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ร่วมกันในการวางแผนและออกแบบการพัฒนาเมืองที่ดี 
ตลอดจนการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ของเมืองอย่างยั่งยืน 

คค. (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร)  
ได้ด าเนินโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ ง (Transit Oriented 
Development : TOD) ซึ่งหากน าแนวคิด TOD มาใช้
ขับเคลื่อนจะช่วยขจัดปัญหาการขยายตัวของเมืองอย่างไร้
ทิ ศทาง (Urban Sprawl)และ เพิ่ มศั กยภ าพการ ใช้
ประโยชน์ที่ดินและบริเวณโดยรอบให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด สร้างแหล่งงานในพื้นที่ ลดการเดินทาง ลดปัญหา
ชุมชนแออัด เกิดการพัฒนาเมืองที่ ยั่ งยืน  ส่งผลให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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4. ผลกระทบจากโรงงานประกอบกิจการขยะ 5 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว 
[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มท. และกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)] 
เกิดปัญหาขยะพิษที่ส่งผลกระทบกับชุมชน  และ
โรงงานบ าบัดก าจัดกากของเสียมีจ านวนไม่เพียงพอกับ
โรงงานที่เป็นผู้ก่อก าเนิดขยะซึ่งมีจ านวนมากกว่า โดยคิด
เป็นอัตราส่วน 1 ต่อ 40 
ข้อเสนอแนะ : 1) มอบหมายให้มีหน่วยงานก ากับดูแล
สิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
เฉพาะที่แยกจาก อก. (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) และมี
อ านาจหน้าที่โดยตรงในการก ากับดูแลตามกฎหมาย 

2)ก าหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยี 
มาจัดการขยะพิษ  การควบคุมมลพิษ  และการ
แก้ปัญหาการจัดการขยะพิษอย่างเข้มงวด  โดยให้มี
กระบวนการตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 

3) ก าหนดนโยบายห้ามน าเข้าขยะทุก
ประเภทจากต่างประเทศ 

- อก. ได้จัดท าแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาทั้งในระดับสากลและ
วาระแห่งชาติ เรื่อง BCG Economy Model เพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ไทยสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยการบูรณาการการ
ท างานของทุ กภ าคส่ วนมุ่ งส ร้ างมู ลค่ าสู งสุ ดจาก
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการลดของเสียให้เหลือน้อย
ที่ สุ ด ห รื อ เป็ น ศู น ย์  (Zero Waste) เพื่ อ ล ดปั ญ ห า
สิ่งแวดล้อม ลดของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แก่ประเทศ 
- การน าของเสี ยจากต่ างป ระ เทศ เข้ าม ารี ไซ เคิ ล
ภ าย ในประ เทศจะต้ อ งด า เนิ นการตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องและจะต้องปฏิบัติตามประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมและ อก. มีนโยบายให้ใช้ของเสียที่มีอยู่ใน
ประเทศก่อน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าไม่ขัดข้องต่อข้อเสนอเชิงนโยบายของที่ประชุม  

ในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล ปี 2563 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกรมประมงประเด็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น ได้มีการด าเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาและแนวทางในการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการและคณะท างานทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ  
ซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการทั้งด้านการท า
ประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ภายใต้แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและหลักการป้องกันล่วงหน้า ตลอดจน  
เพื่อรักษาหรือฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้เกิดผลิตผลสัตว์น้ าสูงสุด และมีการท าประมงได้อย่าง
ยั่งยืน 

มติ ครม. : รับทราบข้อเสนอเชิงนโยบายของที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล ปี 2563 และมอบหมาย
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่ งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม  ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมในระดับชาติของสภาองค์กรชุมชนต าบล ปี 2563 
รวมทั้งความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปพิจารณาประกอบการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231164 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมรัฐมนตรขีององค์การการค้าโลกสมัยสามัญครั้งท่ี 12 และการประชุม

ที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบข้อเสนอท่าทีไทยส าหรับการประชุม MC12 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 5. โดยให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายพิจารณาใช้ดุลยพินิจตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสม 
ในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ของไทยต่อไป 

2. ให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม MC12 
และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

3. ให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองแถลงการณ์ของการประชุม
รัฐมนตรีกลุ่มเคร์นส์ ในเรื่องเกษตรของ WTO 

4. หากมีการปรับปรุงแก้ไขเอกสารตามข้อ 2. และ 3. ท่ีไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ขอให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ประเด็นที่ประเทศสมาชิก WTO อยู่ระหว่างหารือเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่จะเป็นผลลัพธ์ของการประชุม MC12 ได้แก่ 

การจัดท าความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมง การปรับปรุงความตกลงเกษตร การเสริมสร้างบทบาทของ WTO  
ในการรับมือกับโรคโควิด-19 การค้ากับสิ่งแวดล้อม การค้ากับการพัฒนา การปฏิรูป WTO การแก้ไขปัญหาการแต่งตั้ง
สมาชิกองค์กรอุทธรณ์ในต าแหน่งที่ว่างอยู่ และการเจรจาเรื่องอื่นๆ ภายใต้กรอบการหารือหลายฝ่าย อาทิ การจัดท า
กฎเกณฑ์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเจรจาจัดท าวินัยเพื่อก ากับดูแลการใช้กฎระเบียบภายในประเทศด้านการค้า
บริการ การอ านวยความสะดวกทางการลงทุนเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) 
ตลอดจนประเด็นสืบเนื่องจากการประชุม MC11 ซึ่งเมื่อสมาชิกสรุปผลการเจรจาได้แล้ว จะปรากฏในเอกสารผลลัพธ์ 
การประชุม MC12 

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

เพื่อให้ผู้แทนไทยสามารถเข้าร่วมเจรจาและรับรองเอกสาร 
ที่จะเป็นผลลัพธ์การประชุม MC12 และการประชุมที่เกี่ยวข้องได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และหากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเอกสารผลลัพธ์การประชุม
รัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกสมยัสามัญ ครั้งท่ี 12 และการประชุมที่เกี่ยวข้องและแถลงการณ์ของการประชุมรัฐมนตรี
กลุ่มเคร์นส์ ในเรื่องเกษตรขององค์การการค้าโลก ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผล
และประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231164 
 

เรื่อง : ผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายชอง อึย-ยง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการ 

 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
กับนายชอง อึย-ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในโอกาสเยือนไทย  
อย่างเป็นทางการ และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามและเร่งรัดการด าเนินการตามผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่อง ผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศ กับนายชอง อึย-ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในโอกาส
เยือนไทยอย่างเป็นทางการ โดยพิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้ เข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรีพ.ศ.2548 มาตรา 4 (7) เรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันกับรัฐบาลไทย รวมทั้งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้าน 
(1) การเมือง การต่างประเทศ และความมั่นคง เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับนายชอง อึย-ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต้) และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตามและเร่งรัดการด าเนินการตามผลการหารือให้เกิดผล 
เป็นรูปธรรม โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

1. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือกับนายชอง 
อึย-ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี  (เกาหลีใต้ ) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564  
ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันทั้งในระดับทวิภาคี 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และเวทีระหว่างประเทศ และเห็นชอบให้มีการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan)
เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีให้รุดหน้า และเกิดผลที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
รวมถึงแสวงหาแนวทางส่งเสริมการค้า การลงทุน การเสริมสร้างหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจสีเขียว และการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านสาธารณสุขระหว่างกัน 

2. ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้จัดท าร่างแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Action Plan)เพื่อก าหนดทิศทาง เป้าหมาย  

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

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลีให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน 
ที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศตามนโยบาย BCG 
ของไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และแผนการด าเนินการเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 
2.1 ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ฝ่ายไทยเสนอให้มีการรื้อฟื้นกลไกการประชุมคณะกรรมการ 

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย - สาธารณรัฐเกาหลี  (Korea – ThailandCommittee on Economic 
Cooperation: KOTCOM) การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Commission: JTC) ไทย - 
สาธารณรัฐเกาหลี และการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน ไทย – สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN – Korea FTA: 
AKFTA) โดยฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลีสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) และสนใจที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทย และขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาให้สิทธิพิเศษ 
ด้านการลงทุนเพิ่มเติมแก่ภาคเอกชน 

2.2 ด้านเศรษฐกิจสีเขียว ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการสอดประสานการด าเนินการระหว่างนโยบายเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-circular-Green Economy Model) ของไทย กับนโยบาย 
Green New Deal ของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตที่สมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยฝ่ายไทย  
ได้ขอรับการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทาง
วิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technicaland Economic Cooperation: 
BIMSTEC) และการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic 
Cooperation: APEC) ของไทยในปี 2565 รวมทั้งเสนอการส่งเสริมความร่วมมือกับสาธารณรัฐเกาหลีในสาขาเกษตร
อัจฉริยะ และการบริหารจัดการไบโอแมส (biomass) 

2.3 ความร่วมมือในอนุภูมิภาคและภูมิภาค ฝ่ายสาธารณรัฐเกาหลียืนยันการสนับสนุนความเป็นแกนกลาง
ของอาเซียนในภูมิภาค แนวคิดมุมมองอาเซียนต่ออินโด - แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: AOIP)  
และกรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุมของอาเซียน (ASEAN COVID-19 Recovery Framework: ACRF) และหวังให้ไทย 
กับสาธารณรัฐเกาหลีขยายความร่วมมือด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนากับประเทศท่ีสามต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรี  

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับนายชอง อึย-ยง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต้) เนื่องจากการหารือดังกล่าวจะเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี  
ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ 
ตามนโยบาย BCG ของไทย ซึ่งครอบคลุมสาขาเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีให้ความร่วมมือ  
ในการด าเนินการในส่วนทีเกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231164 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง-สหรัฐฯ ครั้งท่ี 2 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง-สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 และพิจารณามอบหมาย
ส่วนราชการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามผลการประชุมฯ ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอเรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง-สหรัฐฯ ครั้งท่ี 2 
2. เมื่อวันที่ 3สิงหาคม ๒๕๖4 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง -สหรัฐฯ ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศราชอาณาจักร
กัมพูชาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นประธานร่วม โดยที่ประชุมได้รับรองเอกสาร
ผลลัพธ์การประชุม คือ แผนปฏิบัติการหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง-สหรัฐฯ ค.ศ. 2021-2023 และมีสาระส าคัญของการประชุม
ดังนี ้

2.1 แผนปฏิบัติการหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง-สหรัฐฯ ค.ศ. 2021-2023 เน้นการตอบสนองความท้าทาย 
และโอกาสใหม่ ๆ สนับสนุนการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 กรอบการฟื้นฟูที่ครอบคลุม  
ของอาเซียน ส่งเสริมความส่งเสริมกันกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-
Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (Mekong River 
Commission: MRC) และกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค โดยมีสาขาความร่วมมือ ได้แก่ (1) ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ 
(2) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการอนุรักษ์และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
(3) ความมั่นคงรูปแบบใหม่ (4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีโครงสร้างการประชุม ได้แก่ (1) การประชุม Track 
1.5 (2) การประชุมคณะท างาน (3) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (4) การประชุมรัฐมนตรี (5) การประชุมผู้น า 

2.2 สาขาความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ เน้นการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 
การเกษตร การขนส่ง การอ านวยความสะดวกการค้าและการลงทุน การส่งเสริมความเชื่อมโยงทางการผลิตและห่วงโซ่
อุปทานในอนุภูมิภาค การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น โครงการ Mekong-U.S. Partnership (MUSP) Seed Trade 

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

เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาที่เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่มูลค่า 
ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและยั่งยืน รวมทั้งช่วยลดช่องว่าง 
การพัฒนาในภูมิภาค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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Capacity Building ที่เน้นการส่งเสริมขีดความสามารถในการค้าเมล็ดพันธุ์ระดับในประเทศและระดับภูมิภาค ร่วมมือ
และปรับประสานแนวทางการตรวจสอบ มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ นโยบายเมล็ดพันธุ์ การสนับสนุนการร่วมทุนระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนในการลงทุนด้านเมล็ดพันธ์ุ 

2.3 สาขาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่ งยืน และการอนุรักษ์ 
และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการอนุรักษ์และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง  
ทางสภาพภูมิอากาศในอนุภูมิภาค ส่งเสริมขีดความสามารถของประเทศสมาชิกในการอนุรักษ์และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรประมงต่อความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน 

2.4 สาขาความมั่นคงรูปแบบใหม่ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน  
และไร้การควบคุม (IUU) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องในหลักการต่อการมอบหมายส่วนราชการด าเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตารางการติดตามผลการประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนา  
ที่ เช่ือมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่มูลค่า  
ส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมและยั่งยืน  
รวมทั้งช่วยลดช่องว่างการพัฒนาในภูมิภาค โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือ 
ในภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
2. ให้กระทรวงการต่างประเทศรับข้อสังเกตของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

และความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงยุติธรรมไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231164 
 
เรื่อง : ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปะสานความร่วมมือของส่วนราชการในการส ารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพร

และถิ่นก าเนิดของสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปะสานความร่วมมือของส่วน
ราชการในการส ารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นก าเนิดของสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ พ.ศ. ....  ซ่ึงมีสาระส าคัญ 
เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประสานความร่วมมือของส่วนราชการที่มีอ านาจหน้าที่ในการสงวน  
และรักษาสภาพธรรมชาติตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 มีอ านาจเข้าไปในพ้ืนที่ที่ได้มีการก าหนดเป็นเขตอนุรักษ์ในการส ารวจ  
และศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นก าเนิดของสมุนไพร เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติการตามแผนจัดการเพ่ือคุ้มครอง
สมุนไพร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการประสานความร่วมมือของส่วนราชการในการส ารวจและศึกษาวิจัย

สมุนไพรและถิ่นก าเนิดของสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ พ.ศ. .... ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
และส่งเสริมภูมปิัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 มีอ านาจเข้าไปท าการส ารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรในเขตอนุรกัษ์
เพื่อน าผลส ารวจ และศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นก าเนิดของสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ที่มีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ  
หรือมีความหลากหลายทางชีวภาพหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากการกระท าของมนุษย์ได้โดยง่ายในเขตพื้นที่ 
ที่ได้มีการก าหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจัดท าแผนปฏิบัติการเรียกว่า “แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร”  
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

2. ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการประสานความร่วมมือของส่วนราชการในการส ารวจและศึกษาวิจัย
สมุนไพรในเขตอนุรักษ์ พ.ศ. .... มีหลักการส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

2.1 เป็นการประสานงานกับส่วนราชการที่รับผิดชอบในเขตอนุรักษ์ ในการจัดเตรียมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
เรียกว่า “แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร” ตามมาตรา 57 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครอง
สมุนไพร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.2 เป็นการก าหนดเง่ือนไขในการอนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปในเขตอนุรักษ์ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณค่าของสมุนไพร หรือมิให้กระทบกระเทือน 
ต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่เป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพร หรือมิให้
กระทบกระเทือนต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่เป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพร 

2.3 ก าหนดวิธีการจัดการโดยเฉพาะส าหรับพื้นที่บริเวณที่เป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพร รวมทั้งการก าหนด
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เกิด
ประสิทธิภาพในอันที่จะรักษาสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณค่าของ
สมุนไพรในพ้ืนท่ีบริเวณนั้น 

2.4 การส ารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและบริเวณถิ่นก าเนิดของสมุนไพร เพื่อประโยชน์ในการก าหนด
มาตรการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นก าเนิดของสมุนไพร 

2.5 การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์การเข้าไปในเขตอนุรักษ์เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล  
การด าเนินงานตามแผนและการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.6 ปฏิบัติงานหรือร่วมด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์การคุ้มครอง การอนุรักษ์ การส ารวจ การศึกษาวิจัย 
และการใช้ประโยชน์สมุนไพรและถิ่นก าเนิดของสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ 

2.7 ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพร  
ตามมาตรา 57 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หรือคณะรัฐมนตรี 

2.8 ก าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เป็นผู้ยื่นค าขออนุญาตต่อส่วนราชการที่รับผิดชอบในเขตอนุรักษ์เพื่อเข้าไปท า
การส ารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นก าเนิดของสมุนไพร และเมื่อได้รับอนุญาตจากส่วนราชการที่รับผิดชอบในเขต
อนุรักษ์ ให้แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ทราบในการเข้าไปปฏิบัติงานในเขตอนุรักษ์ 

2.9 ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่  และหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรายงานความคืบหน้าการส ารวจ  
และศึกษาวิจัยสมุนไพรและบริเวณถิ่นก าเนิดของสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ และเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะต้องจัดสง่รายงาน
การส ารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและบริเวณถิ่นก าเนิดของสมุนไพรต่อส่วนราชการที่รับผิดชอบในเขตอนุรักษ์ดังกล่าว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในข้อ 10 รายละเอียดของสมุนไพร ในเรื่อง  

ช่ือ (Name) เป็นค าที่กว้าง ควรระบุให้ ชัดเจนว่าเป็นช่ือใด เช่น ช่ือวิทยาศาสตร์ (scientific name) ช่ือท้องถิ่น  
(local name) ช่ืออ่ืน/ชื่อทั่วไป (vemacular name) หรือช่ือสามัญ (common name) 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปะสานความร่วมมือของส่วนราชการ 
ในการส ารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นก าเนิดของสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
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และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส านักงาน  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2564 วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231164 
 
เรื่อง : สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 

(COP 26) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารโตเกียว สมัยที่ 16 (CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 
(CMA 3) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. รับทราบสรุปสรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารโตเกียว สมัยที่ 16 (CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส 
สมัยที่ 3 (CMA 3) และการประชุมอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร และถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรี
ในการประชุมระดับผู้น า (World Leaders Summit) ในห้วงกาประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 

2. มอบหมายกระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดเตรียมการด าเนินงานตามภารกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศด้านการลดก๊าซ
เรือนกระจกและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามถ้อยแถลงของ
นายกรัฐมนตรีในการประชุมระดับผู้น า (World Leaders Summit) ให้ห้วงการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่  26 (COP 26) 

การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 16 (CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA 3) และการประชุม
อื่นที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร มีผู้เข้าร่วม 
การประชุมจาก 196 ประเทศ และผู้แทนจากองค์กรผู้สังเกตการณ์ จ านวน 34,509 คน โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1. การประชุมระดับผู้น าในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 26 (COP 26 World Leaders Summit)  
มีขึ้นในวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2564 มีประมุขของรัฐและหัวหน้ารัฐบาลเข้าร่วม จ านวน 117 ประเทศ ตามการเชิญ

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

เพื่อจัดท าหรือปรับปรุงแผน นโยบาย และมาตรการทีเกี่ยวข้อง
ภายในประเทศอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ประเทศไทย
ประกาศเจตนารมณ์ไว้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ชวนของนายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรี ของสหราชอาณาจักรในฐานะเจ้าภาพการประชุมฯ เพื่อร่วมกล่าวถ้อยแถลง
แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก โดยประเด็นส าคัญ  
ที่สหราชอาณาจักรให้ความส าคัญ ประกอบด้วย การที่ประเทศต่าง ๆ ตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ 
เป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ครึ่งหนึ่งในปี 
ค.ศ. 2030 เพื่อให้สามารถควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเชียส นอกจากนั้น ยังได้เชิญ
ชวนให้ประเทศเข้าร่วมปฏิญญาและถ้อยแถลงที่ประกาศเจตนารมณ์ในการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย ปฏิญญากลาสโกว์
ของผู้ น าด้ านป่ าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ ดิน  (Glasgow Leaders' Declaration on Forests and Land Use)  
ถ้ อยแถล งที่ ป ระ ชุม ระดั บ ผู้ น า ใน วาระการพั ฒ น าที่ ส าคั ญ  (World Leader Summit Statement on the 
Breakthrough Agenda) ถ้อยแถลงการเปลี่ยนผ่านพลังงานของโลกจากถ่านหินสู่พลังงานสะอาด (Global Coal to 
Clean Power TransitionStatement) และปฏิญญาที่ประชุมรฐัภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 26 ในการเร่งเปลี่ยนผ่าน
สู่ยานยนต์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย ์(COP 26 Declaration on Accelerating the Transition to 100% Zero 
Emission Carsand vans) ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม  
การประชุมฯ พร้อมด้วยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) การกล่าวถ้อยแถลงของประเทศไทย โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า
คณะผู้แทนไทย เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 มีสาระของถ้อยแถลงท่ีเน้นแสดงจุดยืนของประเทศไทยท่ีให้ความส าคัญ
สูงสุดกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศและทุกภาคส่วนเพื่ อบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันในการแก้ปัญหานี้ โดยในปัจจุบันสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 
0.72 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งโลก แต่ประเทศไทยเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ได้รับผลกระทบร้ายแรงที่สุด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงเข้าเป็นภาคีความตกลงปารีส และด าเนินการที่สอดคล้อง
ตามพันธกรณีมาอย่างต่อเนื่องและแข็งขัน โดยประเทศไทยได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนที่การลดก๊าซเรือน
กระจกที่เหมาะสมของประเทศ หรือ NAMA (Nationally Appropriate Mitigation Action) ในภาคพลังงานและขนส่ง
อย่างน้อยร้อยละ 7 ภายในปี ค.ศ. 2020 แต่ทว่าในปี ค.ศ. 2019 ประเทศไทยสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้แล้วร้อยละ 17 
ซึ่งเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 2 เท่า และก่อนเวลาที่ได้ก าหนดไว้มากกว่า 1 ปี นอกจากนี้ ในปี ค.ศ. 2020 ประเทศไทย
เป็นประเทศแรก ๆ ที่จัดส่งกามีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนดหรือ Updated NDC (Updated Nationally Determined 
Contribution) และล่าสุดในปี ค.ศ. 2021 ได้จัดส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ า
ของประเทศไทย (Thailand's Long-TermLow Greenhouse Gas Emission Development Strategy) ต่อส านัก
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ด้วย นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้แสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่จะยกระดับการแก้ไขปัญหา
ภูมิอากาศอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิถีทาง ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่จะท าให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็น
กลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 
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(Net ZeroGreenhouse Gas Emission) ภายในหรือก่อนปี ค.ศ. 2065 และหากได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน 
เทคโนโลยีและการเสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือระหว่างประเทศ และกลไกภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ  
ที่เหมาะสม ประเทศไทยจะสามารถลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 40 ภายในปี ค.ศ. 2030 และการปล่อยก๊าซ  
เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ได้ในปี ค.ศ. 2050 ซึ่งขณะนี้ ประเทศไทยได้น าแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy (Bio Circular Green Economy) มาผนวกในยุทธศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน าไปสู่
การปรับกระบวนทัศน์และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ท าลายระบบนิเวศ โดยประเทศไทยจะน าแผนนี้มาเป็นวาระหลัก  
ของการประชุมเอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้า (พ.ศ. 2565) 

2) ถ้อยแถลงของผู้น าประเทศอื่น ๆ 
(2.1) สหราชอาณาจักร โดยนายบอริส จอห์นสัน เน้นย้ าความเร่งด่วนที่ประเทศต้องยกระดับ  

การด าเนินงานเพื่อท าให้เป้าหมายการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเชียสเป็นจริง  
ด้วยการยกเลิกโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งประเทศพัฒนาแล้วควรท าได้ภายในปี ค.ศ.2030 และประเทศก าลังพัฒนาภายในปี 
ค.ศ. 2040 โดยสหราชอาณาจักรมีแผนจะยกเลิกรถยนต์ที่ใช้น้ ามันภายในปี ค.ศ. 2035 และยกเลิกการขายรถยนต์
ดังกล่าวในปี ค.ศ. 2030 รวมถึงยุติการท าลายป่าภายในปี ค.ศ 2030 

(2.2) สหรัฐอเมริกา โดยนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดี เน้นการกลับมาเป็นผู้น าในการด าเนินงาน 
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหรัฐอเมริกา โดยจะสนับสนุนให้ประเทศก าลังพัฒนาเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่
พลังงานสะอาด และสนับสนุนทางการเงินในการด าเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และเรียกร้องให้ต้องมีการยกระดับการด าเนินงานร่วมกับการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ 

(2.3) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดี ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมฯ แต่ได้จัดส่ง
เอกสารถ้อยแถลงซึ่งแสดงถึงแผนงานเพื่อมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนสูงสุดก่อนปี ค.ศ. 2030 และมุ่งสู่การเป็นกลางทาง
คาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2060 

(2.4) สาธารณรัฐอินเดีย โดยนายนเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรี ประกาศเป้าหมายการเป็นกลางทาง
คาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2070 รวมถึงจะลดการปล่อยคาร์บอนลง 1,000 ล้านตัน ภายในปี ค.ศ. 2030 เมื่อเทียบกับ
ปัจจุบัน จะลดความเข้มข้นของคาร์บอน (Carbon Intensity) ให้น้อยกว่าร้อยละ 45 ภายในปี ค.ศ. 2030 

(2.5) เครือรัฐออสเตรเลีย โดยนายสก็อต มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรี ประกาศจะลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 35 
ภายในปี ค.ศ. 2030 เมื่อเทียบกับปี ค.ศ. 2005 

(2.6) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยนายโจโก วิโดโด ประธานาธิบดี ประกาศเป้าหมายในภาคป่าไม้และการใช้
ประโยชน์ท่ีดินโดยจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 

(2.7) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยนายฟาม มินห์ จิญ นายกรัฐมนตรีประกาศเป้าหมายการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยใช้ทรัพยากรในประเทศร่วมกับการสนับสนุนและความร่วมมือ
ทางเทคโนโลยีและการเงินจากต่างประเทศ 

2. การด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
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1) การหารือทวิภาคีระดับรัฐมนตรี โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้หารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเชิงนโยบายกับ 2 ประเทศ ได้แก่ 

(1) การหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือกับนางบุณค า วรจิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่ให้ความส าคัญร่วมกัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดน และการจัดการ
ขยะพลาสติก ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งยกระดับการด าเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยี 
ที่ส่งเสริมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ าซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ประเทศก าหนดไว้ได้ รวมถึง  
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ ทั้งสองประเทศต่างได้รับผลกระทบที่รุนแรง อาทิ  
การรุกล้ าของน้ าทะเล และน้ าป่าไหลหลาก เป็นต้น นอกจากนี้ฝ้ายลาวได้แสดงความขอบคุณความร่วมมือจากไทย 
ต่อโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว และขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
การจัดการหมอกควันข้ามแดน และการจัดการขยะพลาสติก รวมถึงการผลิตพลังงานจากขยะ ตลอดจนแลกเปลี่ยน  
แนวปฏิบัติที่ดีเชิงนโยบายในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งฝ่ายไทยยินดีสนับสนุน เนื่องจากเห็นว่า  
การแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายจะท าให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากทั้งสองประเทศมีปัจจัยทางภาษา 
วัฒนธรรม และวิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน 

(2) การหารือทวิภาคีกับสมาพันธรัฐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้หารือกับ Mrs. Simonetta Sommaruga รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมการขนส่ง พลังงาน และการสื่อสาร 
สมาพันธรัฐสวิส โดยต่างเน้นย้ าความตั้งใจที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมุ่งสนับสนุน
การเจรจาที่ก าลังด าเนินอยู่ให้ประสบผลส าเร็จ และน ามาซึ่งผลลัพธ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานในภาพรวมของโลก
อย่างแท้จริง ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เน้นย้ าการก าหนดเป้าหมายการลด
ก๊าซเรือนกระจกที่ท้าทายของประเทศไทยตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประกาศในที่ประชุมระดับ
ผู้น าในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่  26 (COP 26 World Leaders Summit) ซึ่ งประเทศไทย 
ให้ความส าคัญกับการด าเนินความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนจากกลไกภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ เพื่อมุ่ง
บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว ท้ังในเรื่องของการเงินสีเขียว (Green Finance) การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนและแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนเพื่อมุ่ง
บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดยในระยะต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเน้นการขับเคลื่อน
แผนงานต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งความร่วมมือกับสมาพันธรัฐสวิสภายใต้แนวทาง  
การถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศของข้อ 6 ของความตกลงปารีส เป็นประเด็นหนึ่งที่ประเทศไทยให้ความสนใจ 
เพื่อให้ได้มาซึ่งการสนับสนุนทางการเงิน ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเสริมสร้างขีดความสามารถ โดยเฉพาะต่อ
ภาคเอกชนในประเทศ ขณะที่สมาพันธรัฐสวิสเห็นพ้องว่าการด าเนินความร่วมมือนี้ของภาครัฐจะน ามาสู่การพัฒนา
โครงการและกิจกรรมที่จะช่วยขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศควบคู่ไปกับการสร้าง
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ความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยสมาพันธรัฐสวิสมีความสนใจที่จะพัฒนาโครงการรถโดยสาร
สาธารณะพลังงานไฟฟ้า (E-bus) ในประเทศไทยภายใต้แนวทางการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศของข้อ ๖ 
ของความตกลงปารีส เนื่องจากสมาพันธรัฐสวิสประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสาขานี้ ท าให้มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่ าช่วยลดมลพิษทางอากาศและเสียง และได้รับการตอบรับที่ดีจากภาคประชาชน ทั้งนี้ ทั้งสองประเทศ
ต่างยึดถือหลักการส าคัญในเรื่องของความโปร่งใสในการด าเนินงานและการไม่ให้เกิดการนับซ้ า (double counting)  
ของผลการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว นอกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ได้เชิญชวนสมาพันธรัฐสวิส เข้าร่วมการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC) ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีก าหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เพื่อเปิดโอกาสใหจ้ังหวัดและส่วนภูมิภาค รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
ร่วมน าเสนอสถานการณ์ ประสบการณ์และแสดงเจตจ านงในการมีส่วนร่วมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของตน
ในรูปแบบ bottom-upapproach ด้วย 

3. การจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมเสวนาคู่ขนาน ณ ศาลาไทย (Thai Pavilion) ในการประชุมรัฐภาคี 
กรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 26 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับภาคีความร่วมมือภาคเอกชน ประกอบด้วย การไฟฟ้า  
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) ร่วมกันจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ขึ้น เพื่อน าเสนอยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่ าของประเทศไทย (Thailand's Long-term Greenhouse Gas Emission Development Strategy) 
และการด าเนินงานเพื่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ 
ของภาคีความร่วมมือภาคเอกชนพร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมคู่ขนาน (Side Event) ภายใน Thailand Pavilion  
ซึ่งนิทรรศการและกิจกรรมคู่ขนานนี้ ได้รับความสนใจจากนานาประเทศเป็นอย่างยิ่งในการเข้าเยี่ยมชม สอบถาม 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ รวมทั้งการหารือความร่วมมือการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4. การด าเนินงานขั้นต่อไป กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะประสานหน่วยงานภายใต้คณะท างานเจรจาส าหรับการประชุมอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
ด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศในการวิเคราะห์ผลการประชุมในครั้งนี้ โดยเฉพาะประเด็น 
ที่ประเทศไทยต้องด าเนินการ และเตรียมความพร้อมในประเด็นสารัตถะ บุคลากรและงบประมาณส าหรับเข้าร่วม  
การประชุมภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารเกียวโต และความตกลง
ปารีสอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมหารือในประเด็นส าคัญอันจะส่งผลต่อการด าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ในประเทศและการด าเนินงานตามพันธกรณีของกรอบอนุสัญญาฯ และความตกลงปารีสต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นของตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 



37 

 

พฤศจิกายน 25558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

 


