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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2564 วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
141264 
 
เรื่อง : ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และรัฐบาล

สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่าง MOU ดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระส าคัญหลักดังน้ี 

1) การก าหนดขอบเขตความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการสุขอนามัยพืช (SPS) ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
(1) การจัดท าระบบการแลกเปลีย่นข้อมูลกฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ SPS และการแจ้งเตือน (2) การแลกเปลี่ยน
การเยือน (3) การจัดหลักสูตรการฝึกอบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดช่องวางของการพัฒนาภายใน
อาเซียน และ (4) การจัดท าความร่วมมือด้านงานวิจัย 

2) การก าหนดกลไกในการด าเนินงานซึ่งประกอบด้วยการประชุมระดับรัฐมนตรี การประชุมระดับอธิบดี  
หรือผู้ประสานงาน และการประชุมระดับคณะท างานด้านเทคนิค ซึ่งก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันทุก 2 ปี 

3) การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา ก าหนดให้สิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจาก
การวิจัยหรือพัฒนาร่วมกัน จะต้องเป็นกรรมสิทธ์ิร่วมกันของภาคีสมาชิกภายใต้ข้อก าหนดที่ตกลงไว ้

2. กระทรวงการต่างประเทศให้ข้อคิดเห็นว่า ร่าง MOU ฉบับนี้เป็นเอกสารที่มีลักษณะไม่เป็นสนธิสัญญาที่มีผล
บังคับภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 แต่เนื่องจากสาระของร่าง MOU เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศที่มีผลผูกพันในด้านนโยบาย ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจึงควรเสนอร่าง MOU ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนลงนาม ตามาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  
พ.ศ. 2548 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สามารถลงนามร่วมกันโดยผ่านการเวียนได้ภายในสิ้นปี 2564 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และหากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึก
ความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ 
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ โดย ให้น าเสนอคณะรัฐมนตรี 
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ 
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ) ทั้งนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2564 วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
141264 
 
เรื่อง : หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 
 
สารัตถะ : สคก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ  
ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดลักษณะของค่าธรรมเนียมและจ าแนกค่าธรรมเนียมออกจากค่าบริการ เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจน ก าหนดหลักการพ้ืนฐานว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต้องมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ  
ให้อ านาจไว้และก าหนดอัตราขั้นสูงไว้ในกฎหมาย ก าหนดปัจจัยและกระบวนการที่หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ
ในการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม ตลอดจนก าหนดบทเฉพาะเพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายหรือกฎ  
ที่มีการก าหนดค่าธรรมเนียม ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมการด าเนินการใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์น้ีในโอกาสแรก  
ซึ่งต้องไม่ช้ากว่าการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายนั้นครั้งแรกภายหลังจากหลักเกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับ ทั้งน้ี  
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 เห็นชอบแนวทางการทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียม  

ในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับปัจจุบัน 

2. สคก. เสนอว่า โดยมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมาย 
เพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ประกอบกับมาตรา 258 
ค. ด้านกฎหมาย (1) บัญญัติให้มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้บังคับ 
อยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ดังกล่าว และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 
การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 มาตรา 5 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ 
พึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ า เป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้อง 
กับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ โดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน 
ซึ่งค่าธรรมเนียมในกฎหมายถือเป็นภาระและอุปสรรคในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาช น 

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

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่จ าเป็นต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ประการหน่ึง จึงต้องมีเพียงเท่าที่จ าเป็น และพึงได้รับ  
การตรวจสอบความสอดคล้องกับสภาพการณ์เป็นระยะอย่างสม่ าเสมอเช่นเดียวกัน ทั้งน้ี เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรค  
ต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนโดยไม่จ าเป็น 

3. ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ตามข้อ 1. เห็นชอบแนวทางการทบทวน  
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ 
การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ในกรณีที่เห็นสมควร 
คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะเสนอแนะหรือให้ความเห็นแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง  
หรือการด าเนินการอื่นใด เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ได้ คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย 
จึงได้มีค าสั่งที่ 6/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการก าหนดค่าธรรมเนียม 
ในกฎหมาย โดยมีหน้าที่และอ านาจในการศึกษาและจัดท าร่างกฎหมายเพื่อก าหนดแนวทางการก าหนดค่าธรรมเนียม  
ในกฎหมาย ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดท าหลักเกณฑ์การก าหนดค่าธรรมเนียมดังกล่าวขึ้น โดยตรวจสอบ 
แนวทางการก าหนดค่าธรรมเนียมในกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ ประกอบด้วย ประเทศฝรั่งเศส  
ประเทศอังกฤษ ประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศแคนาดา เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์แนวทางค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ 
ในกฎหมาย 

4. สคก. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าเนียมและค่าบริการจากผู้ มีส่วน
เกี่ยวข้องซึ่งเป็นประชาชน ผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย (lawtest.go.th) ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2564 
ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รวมระยะเวลาในการรับฟังความคิด 38 วัน พร้อมน าผลการรับฟังความเห็นดังกล่าว  
มาประกอบการพิจารณาแล้ว 

5. ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เมื่อวันที่  15 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบ  
ร่างหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ แล้วมอบหมายให้ สคก. เสนอคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ขอเรียน ดังนี้ 
๑. เห็นด้วยในหลักการของหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการเนื่องจากเป็นการช่วยลด

ภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนท่ีมาขอรับบริการจากรัฐ 
๒. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ านวน ๒ หน่วยงาน รายงานว่า หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียก

เก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๒.๑ กรมวิชาการเกษตร รายงานว่า เนื่องจากร่างหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ 

ข้อ ๑ ก าหนดให้การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต้องมีกฎหมายแม่บทให้อ านาจไว้ แต่ปัจจุบันกองพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าพืช (กมพ.) สังกัดกรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานที่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรเพื่อน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินและไม่มีกฎหมายแม่บทก าหนดให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้  
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เพราะเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ อันเป็นการปรับบทบาท
ภารกิจของภาครัฐลดความซ้ าซ้อนปรับปรุงกระบวนงานให้มีคุณภาพในการบริการเพิ่มขึ้น น าไปสู่ทางเลือกการให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น หากหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการมีผลใช้บังคับย่อมส่งผลกระทบให้
กรมวิชาการเกษตรต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการให้บริการแก่ผู้ส่งออกเพื่อทดแทนค่าธรรมเนียมที่ไม่อาจเรียกเก็บได้ 

๒.๒ กรมประมง รายงานว่า ไม่เห็นด้วยกับร่างหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ  
ข้อ ๔ เนื่องจากกรมประมงยังคงใช้งบประมาณในการบริหารจัดการระบบและการดูแลระบบที่ใช้ออกใบอนุญาต  
และใบรับรองและยังคงมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเพื่อให้มีการรับรองตามที่ประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายก าหนดให้เป็นปัจจุบันด้วย 

๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๓.๑ กรณีตามร่างหลักเกณฑ์ว่าดว้ยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ข้อ ๗ หากเป็นกรณีการทบทวน

ความเหมาะสมของอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายบางฉบับ  
ซึ่งมีรายละเอียดของค่าธรรมเนียมหลายรายการ การด าเนินการทบทวนตามร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวอาจไม่สามารถ
ด าเนินการไปพร้อมกับการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายฉบับนั้นได้เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงควรก าหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาและด าเนินการแยกต่างหากจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพื่อให้การพิจารณา  
การก าหนดค่าธรรมเนียมตามร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
และเจตนารมณ์ของร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

๓.๒ กรณีตามร่างหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ข้อ ๕ ที่ก าหนดว่า “... ไม่พึง
ก าหนดค่าบริการไว้ในกฎหมาย” นั้น อาจมีปัญหาในทางปฏิบัติว่า หากหน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นต้องเรียกเก็บ
ค่าบริการหน่วยงานของรัฐจะด าเนินการอย่างไร จึงควรก าหนดแนวทางการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม 

มติ ครม. : เห็นชอบหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ 
และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2564 วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
141264 
 
เรื่อง : ขออนุมัติแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ 
 
สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ รวม 5 เป้าประสงค์ ระยะเวลา
ด าเนินการ 11 ปี (พ.ศ. 2564 - 2574) รวมจ านวน 84 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 82,563.87 ล้านบาท โดยให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับแผนหลักการพัฒนาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบด าเนินการตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมชลประทานจัดท ารายละเอียดการออกแบบ 
พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการและงบประมาณให้ครบถ้วน แล้วเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ 
และโครงการส าคัญภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ประชุม

มติเห็นชอบแผนปฏิบัติการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ จ านวน 84 โครงการ วงเงิน 79,955.4608 ล้านบาท 
โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานคร เสนอแผนปฏิบัติการฯ ต่อคณะรัฐมนตรี และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ  
ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ และข้อสั่งการของประธาน
กรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

2. ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบแผนหลักการพัฒนา 
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ จ านวน 84 โครงการ วงเงิน 82,563.8730 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) 

1 กรุงเทพมหานคร 30 72,862.465 

2 กรมชลประทาน 3 7,768 

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

เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
คลองแสนแสบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม  
รวมทั้งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะได้สามารถเร่งเตรียมความพร้อมให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน รวมทั้งขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบท่ีวางไว้ต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3 จังหวัดฉะเชิงเทรา 18 11.67 

4 องค์การจัดการน้ าเสยีร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา 27 1,966.064 

5 กรมเจ้าท่า 2 38.324 

6 กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2 17.35 

7 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 ใช้งบด าเนินงาน 

8 กรมควบคุมมลพิษ 1 ใช้งบด าเนินงาน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการเสนอขออนุมัติแผนหลักการพัฒนาฟื้นฟู

สภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ เนื่องจากเป็นกรอบการด าเนินงาน เพื่อพัฒนา
ให้คลองแสนแสบกลับมามีระบบนิเวศอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ   
ครั้งท่ี 3/2564 ได้มีมติเห็นชอบแผนดังกล่าวแล้ว 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการของแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ ตามที่ส านักงานทรัพยากร
น้ าแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) จัดท ารายละเอียดการออกแบบ  
พร้อมทั้งแผนปฏิบัติการและงบประมาณด าเนินโครงการและเสนอต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่  
และโครงการส าคัญภายใต้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
จากการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ  
ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้  
ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรม ส านักงบประมาณ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2564 วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
141264 
 
เรื่อง : ผลการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก

ที่ดินของรัฐและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ท าการเกษตรในพื้นที่ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ 
 
สารัตถะ : สคทช. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อมูลการท าการเกษตรในพ้ืนท่ีที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ประกอบด้วย 
ข้อมูลจ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ประกอบด้วย ข้อมูลจ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตร 
ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ชนิดของพืชที่ปลูกประเภทและจ านวนพื้นที่ที่ถูกบุกรุก แนวโน้มของการบุกรุก และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาการท าการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ภายใต้ประเด็นปัญหาหลัก 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ประเด็น
ปัญหาการป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐเพื่อท าการเกษตร จ านวน 3 แนวทาง (2) ประเด็นปัญหาการท าการเกษตร  
ในพื้นท่ีที่ไม่มีเอกสารสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต จ านวน 3 แนวทาง และ (3) ประเด็นปัญหาการบริหารจัดการการพัฒนา
พื้นที่และผลผลิตทางการเกษตร (ภายหลังจาการจัดที่ดินหรือได้อนุญาตตามกฎหมายแล้ว) จ านวน 6 แนวทาง 

ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาการท าการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิดังกล่าว ได้ด าเนินการขับเคลื่อน
ภายใต้กรอบนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ซึ่ง สคทช. จะได้น าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เรื่องการป้องกันและตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐและแนว

ทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ท าการเกษตรในพื้นที่ที่ ไม่มี เอกสารสิทธิ คณะรัฐมนตรีมีมติ  ข้อ ( 2)  
ให้คณะกรรมการนโยบายที่ ดินแห่งชาติ  เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เร่งตรวจสอบข้อมูล
การท าการเกษตรในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การท าการเกษตรในพื้นที่ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิดังกล่าว และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปภายใน 3 เดือน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการในการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา แต่เนื่อง

ด้วยปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน มีบุคคล และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจ านวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สคทช./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ ให้ ก ารแก้ ไขปัญ ห าสามารถด า เนิ นการ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แก้ไขปัญหาสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรได้มีการหารือและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 

มติ ครม. : 1. รับทราบข้อมลูการท าเกษตรในพื้นที่ท่ีไม่มีเอกสารสิทธิ และให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเร่งปรับปรุง
ข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วนและปัจจุบัน เพื่อใช้ประกอบการจัดท านโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร
ดินของประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 

2. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการท าเกษตรกรในพื้นที่ที่ ไม่มี เอกสารสิทธิตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่ง ชาติและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รวมทั้งข้อเสนอแนะของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2564 วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
141264 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 54 และการประชุมระดับ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้หน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องน าผลการประชุมฯ ไปปฏิบัติและติดตามความ
คืบหน้าต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงการต่างประเทศ เสนอเรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 54 และการประชุม

ระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
2. สาระส าคัญของการประชุมฯ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดังน้ี 

2.1 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 54 การสร้างประชาคมอาเซียน ที่ประชุมเน้นย้ าความ
เป็นแกนกลางของอาเซียนในการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคีภายนอก โดยเฉพาะการด าเนินโครงการภายใต้มุมมองอาเซียนต่อ
อินโด-แปซิฟิก (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific: AOIP) นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้รับสหราชอาณาจักร
เป็นคู่เจรจาอาเซียน ล าดับที่ 11 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนจะหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับการก าหนดประเทศ  
ผู้ประสานงาน ตลาดจนแนวทางการด าเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสหราชอาณาจักรต่อไป 

2.2 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน ที่ประชุมเน้นย้ าความส าคัญของการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจอาเซียน-จีน โดยเห็นพ้องให้ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวผ่านการปฏิบัติตามเขตการค้าเสรี
อาเซียน-จีน และพิธีสารยกระดับภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่ประชุมสนับสนุนให้ความตกลงหุ้นส่วนทาง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) มีผลบังคับใช้โดยเร็ว และให้
ประเทศภาคีให้สัตยาบันต่อความตกลงฉบับดังกล่าว นอกจากนี้ ท่ีประชุมยืนยันเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านความเช่ือมโยงระหว่างกันในภูมิภาค เช่น การเสริมสร้างการสอดประสานระหว่างแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยง
ระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ. 2025 กับข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) 

2.3 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 23 ที่ประชุมแสดงความพร้อมที่จะผลักดัน 
ให้ความตกลง RCEP มีผลบังคับใช้โดยเร็ว รวมทั้งเน้นย้ าความส าคัญของการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังการระบาดของ  

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

เพื่อเป็นการเจตนารมณ์ทางการเมืองร่วมกันและมีนัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โควิด-19 และเสริมสร้างความเข็มแข็งของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค นอกจากนี้ ที่ประชุมสนับสนุนบทบาทที่ส าคัญ  
และการใช้ประโยชน์จากองค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: 
APTERR) และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อความมั่นคงทางอาหารอาเซียน (ASEAN Food Security Information 
System: AFSIS) ในการเป็นกลไกส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องต่อผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน  

ครั้งที่ 54 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการด าเนินความร่วมมือ
ภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้กับรัฐมนตรีของจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี  
อย่างต่อเนื่อง และยินดีให้ความร่วมมือในการด าเนินงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2564 วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
141264 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดน่าน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน 
พ.ศ. 2556 เพ่ือแก้ไขและยกเลิกข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบท 
และเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ในส่วนที่เกี่ยวกับ  
การประกอบกิจการโรงงาน และการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ รวมทั้งปรับปรุง
บัญชีท้ายกฎกระทรวงเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของจังหวัดน่านที่เปลี่ยนแปลงไป ซ่ึง มท. ได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 แล้ว และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รายงานสภาพปัญหาว่า เนื่องจากหลักจากมีการประกาศใช้บังคับ

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 สภาพการณ์มีความเปลี่ยนแปลงไป ท าให้การบังคับใช้ผัง
เมืองรวมจังหวัดน่านไม่สอดคลอ้งกับแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดน่าน จึงขอให้มีการแก้ไขกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 เฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหน่ึงส่วนใด ซ่ึงคณะกรรมการผังเมืองได้เห็นชอบ
ด้วยการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่านฯ แล้ว 

2. ต่อมาได้มีประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2562 ซ่ึงมีพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ทั้งฉบับ 
และได้แก้ไขรูปแบบการประกาศใช้บังคับกฎหมายในส่วนของผังเมืองรวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วาง  
และจัดท าผังขึ้นใหม่ โดยให้ด าเนินการประกาศใช้บังคับเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย (เดิมประกาศใช้บังคับเป็น
กฎกระทรวง) ประกอบกับมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ บัญญัติให้บรรดาผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการวางและจัดท าตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2562 ใช้บังคับ การด าเนินการต่อไปส าหรับการนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการผังเมืองก าหนด  

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

เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผัง
เมืองรวมอันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และในการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ผังเมือง
รวมที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้วางและจัดท าผัง ซ่ึงคณะกรรมการผังเมือง ได้ให้ความเห็นชอบแล้วและอยู่ใน
ขั้นตอนการยกร่างกฎหมาย ให้ด าเนินการออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยเพ่ือใช้บังคับต่อไป 

3. มท. โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดท าร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดน่าน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556) 
ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ที่บัญญัติว่า “เมื่อพ้น
ก าหนดระยะเวลาตามาตรา 29 แล้ว ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียผู้ใดยื่นค าร้องตามมาตรา 30 หรือมีแต่คณะกรรมการผังเมือง 
สั่งยกค าร้องดังกล่าวหรือเมื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง  
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณีด าเนินการเพื่อออกประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
โดยไม่ชักช้า ในการนี้ ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองน าประกาศกระทรวงมหาดไทยเสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยตรง  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน” ทั้งน้ี ในกระบวนการวางและจัดท าผังเมืองรวมก่อนที่จะได้จัดท าเป็นร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทยน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
อุตสาหกรรม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงบประมาณ ฯลฯ รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้วยแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว 

เนื่องจากสภาพการณ์ปัจจุบันภายหลังการประกาศใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 
เปลี่ยนแปลงไป ท าให้การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่านไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน  
จึงจ าเป็นต้องแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในที่ดินประเภทชุมชน 
(สีชมพู) ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) และที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนเส้นทแยงสีขาว)  
และยกเลิกบัญชีท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์มีความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบันมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดินทับซ้อนกับ
พื้นที่ท่ีจะด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมจังหวัดน่าน รวมทั้งสิ้นจ านวน 8 ฉบับ ดังนี้ 

1. พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเชียงของ ต าบลนาน้อย ต าบลสถาน ต าบลสันทะ อ าเภอนาน้อย 
ต าบลเมืองลี และต าบลปิงหลวง ก่ิงอ าเภอนาหมื่น อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2536 

2. พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลปอน ต าบลและ อ าเภอทุ่งช้าง ต าบลเปือ และต าบลพระพุทธบาท 
อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536 

3. พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลศรีสะเกษ ต าบลเชียงของ อ าเภอนาน้อย และต าบลนาทะนุง 
อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2537 

4. พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลน้ าๆตก ต าบลศรีสะเกษ ต าบลบัวใหญ่ ต าบลนาน้อย  
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ต าบลเชียงของ ต าบลสันทะ ต าบลสถาน อ าเภอนาน้อย และต าบลบ่อแก้ว ต าบลเมืองลี ต าบลปิงหลวง ต าบลนาทะนุง 
อ าเภอนาหมืน จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2542 

5. พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลปอน ต าบลงอบ ต าบลล าบลทุ่งช้าง อ าเภอทุ่งช้าง ต าบลชนแดน 
ต าบลยอด อ าเภอสองแคว ต าบลเปือ ต าบลพระธาตุ ต าบลเชียงกลาง ต าบลพระพุทธบาท ต าบลพญาแก้ว อ าเภอเชียง
กลาง และต าบลบ้านพี้ ต าบลป่าคาหลวง ต าบลสวด ต าบลบ้านฟ้า อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. 2542 

6. พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลทุ่งศรีทอง ต าบลนาเหลือง ต าบลน้ าปั้ว ต าบลจอมจันทร์ 
ต าบลตาลขุม ต าบลปงสนุก ต าบลยาบหัวนา ต าบลกลางเวียง ต าบลไหล่น่าน ต าบลขิ่ง ต าบลแม่สา ต าบลส้านาหนองใหม่ 
ต าบลอ่ายนาไลย ต าบลส้าน ต าบลแม่สาคร ต าบลน้ ามวบ อ าเภอเวียงสา และต าบลศรีสะเกษ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2555 

7. พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ ต าบลเจดีย์ชัย ต าบลวรนคร 
ต าบลปัว ต าบลศิลาแลง ต าบลป่ากลาง ต าบลศิลาเพชร ต าบลอวน อ าเภอปัว ต าบลป่าแลวหลวง ต าบลพงษ์ ต าบลดูพงษ์ 
อ าเภอสันติสุข และต าบลแม่จริม ต าบลหนองแดง ต าบลหมอเมือง ต าบลน้ าปลาย ต าบลน้ าพาง อ าเภอแม่จริม  
จังหวัดน่าน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2555 

8. พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลผาทอง ต าบลผาตอ ต าบลแสนทอง ต าบลริม ต าบลท่าวังผา 
ต าบลจอมพระ ต าบลป่าคา ต าบลยม ต าบลศรีภูมิ ต าบลตาลชุม อ าเภอท่าวังผา ต าบลบ่อ ต าบลสะเนียน ต าบลผาสิงห์ 
ต าบลถืมตอง ต าบลไชยสถาน ต าบลเรือง ต าบลดู่ใต้ ต าบลสวก ต าบลนาซาว ต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน  
และต าบลเมืองจัง ต าบลฝายแก้ว ต าบลม่วงตี๊ด ต าบลน้ าเกี่ยน ต าบลน้ าแก่น ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  
ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2555 
ดังนั้น ในการจัดท าประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. ....  
(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556) ดังกล่าว จึงควรมีข้อก าหนดหลักเกณฑ์  
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรมและกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอและการพิจารณาให้ความยินยอม  
หรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2560 รวมทั้งก าหนดสัญลักษณ์สีแดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว้ในแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจนเพื่อแสดงเขตที่ดินที่ถูกก าหนด 
ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเพิ่มเติม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
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