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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 7/2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150264 
 

เรื่อง : รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาการ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มาเพื่อด าเนินการ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการตามค าสั่งรอง

นายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์ ) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกต  
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมกับข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผล  
การพิจารณาหรือผลการด าเนินการในภาพรวมแล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร มีข้อสังเกตว่า ควรด าเนินการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ใหม่ การส่งเสริม
ให้ เกษตรกรมีอาชีพเสริม กระทรวงแรงงานจะด าเนินการอบรมหลักสูตรการประยุกต์การใช้ Smart Farmer 
Application Digital Technology ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรไทยและชุมชนน าไปสู่กระบวนการปรับตัว
เข้าสู่สังคม Digital Technology 4.0 พร้อมทั้งจัดหลักสูตรการฝึกทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพิ่มเติมด้วย 
การปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็นและไม่เกิดภาระผูกพันแก่คณะกรรมการชุดใหม่ของกรรมการ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
แล้วแต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จะเสนอให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟู  
และพัฒนาเกษตรกรรับทราบและพิจารณาต่อไป การตั้งส านักงานสาขาควรใช้พื้นที่ที่เป็นสถานที่ราชการที่มีอยู่เดิม 

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

เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หรือที่ราชพัสดุ ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีนโยบายใช้พื้นที่ที่ เป็นสถานที่ราชการที่มีอยู่ เดิม  
หรือที่ราชพัสดุอยู่แล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเช่าอาคารซึ่งได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกองมาตรฐาน
งบประมาณและส านักงบประมาณ การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณี หนี้ที่มีบุคคลค้ าประกัน การควบ
รวมหรือบูรณาการกองทุนต่าง ๆ หรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้
ด าเนินการออกระเบียบคณะกรรมการ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีบุคคล
ค้ าประกัน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยระบุข้อก าหนดในเงื่อนไขการช าระหนี้บุคคลค้ าประกันเพ่ือใช้ในการด าเนินการ กรณีดังกล่าว 
ทั้งนี้ การควบรวมหรือบูรณาการกองทุนต่าง ๆ จะต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ ของกองทุนแต่ละกองทุนให้ชัดเจน 

๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ของวุฒิสภา มีข้อสังเกตว่า ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรควรที่จะมีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส านักงานกองทุนฟื้นฟู 
และพัฒนาเกษตรกรได้เตรียมการแก้ไขกฎกระทรวงก าหนดการแบ่งภูมภิาคและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๔๒  
อยู่แล้ว ทั้งนี้ จะน าข้อสังเกตดังกล่าวเป็นแนวทางในการแก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรทราบต่อไปในการบริหารจัดการหนี้ ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะต้องจัดให้มีการส ารวจ
จ านวนเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดก ารกองทุน รวมทั้ง  
พึงก าหนดให้มีมาตรการที่จ าเป็นในการกลั่นกรองหนี้ของเกษตรกรที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะเข้ารับภาระ
ช าระหนี้ ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้น าข้อมูลหนี้สินท่ีเกษตรกรสมาชิกได้ขึ้นทะเบียนหนี้ไว้กับกองทุน
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไปส ารวจความมีอยู่จริงของหนี้กับสถาบันเจ้าหนี้เพื่อจ าแนกแยกหนี้และได้ด าเนินการออก
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ว่าด้วยการจัดการหนี้ของเกษตรกร กรณีบุคคลค้ า ประกัน  
พ.ศ. ๒๕๖๓ การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต้องด าเนินการดว้ยความรอบคอบ
และไม่จ าเป็นต้องเข้ารับภาระช าระหนี้ของเกษตรกรทั้งหมดทุกราย โดยการหารือกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน
ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของเกษตรกรเพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นและลดภาระงบประมาณ การที่ร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. .... ขยายขอบเขตการรับภาระการช าระหนี้บุคคลค้ าประกัน ส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรจึงได้เตรียมการเพื่อรองรับการจัดการหนี้ไว้ ดังนี้ ดา้นงบประมาณ ได้มีการจัดช้ันความเร่งด่วนของการจัดการ
หนี้ตามสถานะหนี้ ด้านการบริหารจัดการ ได้มีการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการจั ดการลูกหนี้ด้านการเงินการบัญชี 
และมีแผนพัฒนาโปรแกรมให้ครอบคลุมการจัดการหนี้ ทั้งกระบวนการ และด้านบุคลากร ได้มีการเสนอโครงการต่าง ๆ 
เพื่อเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากร 

มติ ครม. : รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ตามที่กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์เสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 7/2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150264 
 
เรื่อง : การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2562/2563 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิต  
และจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2562/2563 เป็นรายเขต 9 เขต โดยมีอัตราเฉลี่ยทั่วประเทศ ดังนี ้

1. ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส.* อัตราตันอ้อยละ 833.22 บาท 
2. ก าหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อย ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. เท่ากับ 49.99 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. 
3. ผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย 357.09 บาทต่อตันอ้อย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 55 และมาตรา 56 ก าหนดว่าภายในเดือนตุลาคม

ของทุกปี ให้คณะกรรมการบริหารก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย  
ขั้นสุดท้าย และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิ จารณาให้ความเห็นชอบ 
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ก่อนที่ส านักงานคณะกรรมการอ้อย
และน้ าตาลทราย (สอน.) จะออกประกาศและน าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและในกรณีที่ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย  
และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ ากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต 
และจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ให้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว  
แต่ชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยท่ีได้รับเกิน 

2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เห็นชอบก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕62/๒๕63 
ทั้ง 9 เขตค านวณราคา ในอัตราเดียวกันที่ราคา 750 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่๑0 ซี.ซี.เอส. และก าหนด
อัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 45 บาท ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. ผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น 
ฤดูการผลิตปี ๒๕62/๒๕63 เท่ากับ 321.43 บาทต่อตันอ้อย 

3. คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (กอน.) ในการประชุมครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่18 ธันวาคม 2563 
ได้พิจารณาการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 

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

เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมทั้ง
เป็นการสร้างหลักประกันอย่างพอเพียงและเหมาะสมให้กับอุตสาหกรรมอ้อย
และน้ าตาลทรายของไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2562/2563 ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร (กบ.) เสนอ มีมติดังนี้ 
1) เห็นชอบข้อมูลองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การค านวณราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิต  

และการจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2562/2563 
2) เห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย 

ฤดูการผลิตปี ๒๕๖2/๒๕๖3 เป็นรายเขต 9 เขต เป็นราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ ในอัตราตันอ้อยละ 833.22 บาท ณ ระดับ
ความหวานที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ49.99 บาท ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส.  
และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี ๒๕๖2/๒๕๖3 เท่ากับ 357.09 บาทต่อตันอ้อย 

4. กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย 
และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕๖2/๒๕๖3 เป็นรายเขต 9 เขต  
ณ ระดับความหวานที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อย ต่อ ๑ หน่วยซี.ซี.เอส. และผลตอบแทน 
การผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายดังนี ้

เขตค านวณราคา 
ราคาอ้อยขั้นสดุท้าย ผลตอบแทนการผลิตฯ 

ที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. 
(บาท/ตันอ้อย) 

ที่ ๑๐ ซี.ซี.เอส. 
(บาท/ตันอ้อย) 

อัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อย 
(บาท ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส.) 

เขต 1 871.13 52.27 373.34 

เขต 2 825.08 49.50 353.60 

เขต 3 823.73 49.42 353.03 

เขต 4 826.42 49.59 354.18 

เขต 5 799.69 47.98 342.73 

เขต 6 861.57 51.69 369.24 

เขต 7 819.46 49.17 351.20 

เขต 9 839.69 50.38 359.87 

หมายเหตุ : เขต 8 จ านวน 1 โรงงาน ประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรมน้ าตาลชลบุรี ไม่เปิดหีบอ้อย 

5. โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศ ในอัตราตันอ้อยละ 833.22 บาท ณ ระดับความหวานที่  ๑๐ ซี.ซี .เอส.  
และก าหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ เท่ากับ 49.99 บาท ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทน
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การผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้ายเฉลี่ยทั่วประเทศ ฤดูการผลิตปี ๒๕๖2/๒๕๖3 เท่ากับ 357.09 บาทต่อตันอ้อย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบ การก าหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย

และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี ๒๕62/๒๕63 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563  
และได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว รวมทั้งเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับความเห็นของส านักงบประมาณและข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 7/2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150264 
 
เรื่อง : (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2580 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2580 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอ (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2580 มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา สรุปสาระส าคัญ ดังนี ้
1. (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2580ก าหนด

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุลและยั่งยืนและเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เป้าหมาย
รวม 3 เป้าหมาย ได้แก่ (1) ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการบนพื้นฐาน 
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมสามารถส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่ดีมีสุข 
ของประชาชน และประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ  
(2) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีขีดความสามารถและร่วมมือกันในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม และ (3) ประเทศไทยมีบทบาทร่วมสร้างสรรค์
เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับประชาคมโลก 

2. (ร่าง) นโยบายและแผนฯ ประกอบด้วย 4 นโยบายหลัก 12 นโยบายย่อย 38 ตัวช้ีวัด53 แนวนโยบาย ได้แก่ 
นโยบายท่ี 1 จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างมั่นคงเพ่ือความสมดุล เป็นธรรมและยั่งยืน เป้าประสงค์

คือ มีทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอุดมสมบูรณ์และคงความสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐาน
ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้ า และพลังงาน ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลในการอยู่รว่มกับธรรมชาติอย่างกลมกลนื 
โดยสงวนและอนุรักษ์พ้ืนท่ีที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณท์างธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงไว้เพื่อให้มีระบบ
นิเวศที่สมดุลต่อไป รวมถึงจัดให้มีระบบการเข้าถึง แบ่งปันและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม  
โดยจ ากัดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เกินอัตราการฟื้นฟูเพื่อความยั่งยืน 

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

เพื่ อ ให้ ห น่ ว ย งาน ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ใ ช้ เป็ น ก ร อ บ น โย บ าย 
และทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของประเทศอย่างบูรณาการ เอื้อต่อการเสริมสรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาประเทศ 
อย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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นโยบายที่ 2 สร้างการเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือความมั่งคั่งและยั่งยืน  เป้าประสงค์คือ 
ประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพบนฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างระบบการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป้าประสงค์คือมี
เครื่องมือและกลไกที่เพิ่มสมรรถนะให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพเป็นเชิงรุก 
และสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศให้มีการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 4 สร้างความเป็นหุ้นส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป้าประสงค์
คือ ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการร่วมดูแลรักษา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  
ในลักษณะความเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งค านึงถึงการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้  
ในการใช้ประโยชน์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของประเทศ รวมถึงการพัฒนาความสามารถ  
ในการร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับต่างประเทศ 

3. แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้า มีดังนี ้
1) แนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ 

(1) ผลักดันให้ (ร่าง) นโยบายและแผนฯ เป็นส่วนขยายภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(2) ถ่ายทอดเป้าหมายและแนวนโยบายสู่แผนปฏิบัติการระยะกลาง คือ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งแผนแม่บทเฉพาะด้านหรือเฉพาะประเด็นต่าง ๆ 

(3) สร้างความเข้าใจในบทบาทของแต่ละภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา ประชาชน สื่อมวลชน และองค์กรระหว่างประเทศ 

(4) สร้างระบบการก ากับและการตรวจสอบการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น พัฒนาตัวช้ีวัดเป้าหมาย
ที่มีลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และการรายงานผลความก้าวหน้าของเป้าหมายและ ตัวช้ีวัดต่อ
คณะกรรมการระดับชาติ 

2) การติดตามความก้าวหน้าและทบทวนนโยบายและแผนฯ ในระยะ 5 ปี ระยะ 10 ปี ระยะ 15 ปี  
และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของนโยบายและแผนฯ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนการส่งเสริม 

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2580 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศอย่างบูรณาการ เอื้อต่อการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตลอดจนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
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ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี ้ยังมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระยะ 3 ปี(พ.ศ. 2563 – 2565) 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) ส านักงบประมาณ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการ  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 7/2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150264 
 
เรื่อง : เอกสารถ้อยแถลงเพื่อการด าเนินงาน (Statement of Undertaking : Sou) ของกลุ่มด าเนินงานด้านกรดไนตริก

เพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group : NACAG) 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบต่อเอกสาร (Statement of Undertaking : Sou) ของกลุ่มด าเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพ
ภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group : NACAG) 

2. เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็น
ผู้แทนประเทศไทยลงนามในเอกสารดังกล่าว 

3. มอบหมายให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับ ทส. และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้กลุ่ม NACAG ของประเทศไทยให้สอดคล้องกับเอกสาร SoU 

4. มอบหมาย ทส. น าผลการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากสถานประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม 
NACAG ไปใช้เพื่อบรรลุตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (Nationally Determuned Contribution : 
NDC) ของประเทศไทย และไม่น าไปใช้ในแนวทางความร่วมมือที่อ้างถึงในวรรค 2 หรือกลไกที่อ้างถึงในวรรค 4  
ของข้อ 6 ของความตกลงปารีส* (เอกสาร Sou มีลักษณะเป็นการแถลงการณ์ซึ่งมีการลงนามฝ่ายเดียว โดยภายหลังจาก
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ทส. จะด าเนินการส่งเอกสารดังกล่าวต่อส านักเลขาธิการ NACAG ต่อไป) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

ได้ประกาศจัดตั้งกลุ่ม NACAG ในระหว่างการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (COP21) เมื่อเดือนธันวาคม 2558 วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการลดก๊าซไนตรัสออกไซด์  
(เป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่ง) จากการผลิตกรดไนตริก (เป็นส่วนประกอบในการผลิตปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร) 
ของประเทศก าลังพัฒนา โดยจะให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการเงินในการติดตั้งเทคโนโลยีและการพัฒนาความรู้แก่
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 

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

เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยในการแสดง
เจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อเข้าร่วมกลุ่ม NACAG เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกในการลดก๊าซ
เรือนกระจก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วม NACAG และปฏิญญาว่าด้วย
การลดก๊าซไนตรัสออกไซด์ในการผลิตกรดไนตริก ที่จะช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด 
(Nationally Determined Contribution: NDC) ในการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย ภายใต้ความตกลงปารีส  
และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนลงนามในปฏิญญาดังกล่าว ทั้งนี้ 
หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีภายหลัง  
และนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงนามในปฏิญญา  NACAG 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ระหว่างการประชุม COP 25 ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน ซึ่งขั้นตอนต่อไปคือ  
การลงนามในเอกสาร SoU ที่จะถือเป็นการเข้าร่วมกลุ่ม NACAG อย่างเป็นทางการ 

3. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาเอกสาร SoU  
ก่อนเสนอต่อส านักเลขาธิการ NACAG โดยมีการปรับแก้ไขในประเด็นการใช้ภาษาเพื่อให้มีความชัดเจนและถูกต้อง 
ตามหลักภาษา และประเด็นสารัตถะให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และการด าเนินการของไทยและคณะกรรมการนโยบาย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบ  
การปรับแก้ไขเอกสาร SoU ของกลุ่ม NACAG และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน าเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อมเสนอ เนื่องจากการลงนามในเอกสาร SoU ของกลุ่ม NACAG จะช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ 
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตกรดไนตริกที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 
การผลิตปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรซึ่งเทคโนโลยีที่จะได้รับการสนับสนุนสามารถช่วยกระตุ้นการลงทุนของ
ผู้ประกอบการรายใหม่ ส่งผลให้การผลิตปุ๋ยและสารเคมีในประเทศเพิ่มมากขึ้นลดปริมาณการน าเข้า และการลดก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ถือเป็นการสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนดภายใต้ความตกลงปารีส ที่มีลักษณะ  
ทุกภาคส่วน (รวมถึงภาคเกษตร) ต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ร่างเอกสารถ้อยแถลงเพื่อการด าเนินงาน (Statement of Undertaking : Sou) ของกลุ่มด าเนินงานด้านกรดไนตริก 
เพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group : NACAG) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ 
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว  
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
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ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วยส าหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และในปีต่อๆ ไป ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของ
ส านักงบประมาณ 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม  
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการในการด าเนินการเพื่อจูงใจหรือบังคับ
ผู้ประกอบการผลิตกรดไนตริกให้ติดตั้งเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากกระบวนการผลิต รวมถึงจัดให้มี
การติดตามและรายงานการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากสถานประกอบการผลิตกรดไนตริกและก ากับดูแล  
การด าเนินการให้เป็นไปตามเอกสารถ้อยแถลงการฯ ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 7/2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150264 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญั ติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับการก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามทั่วไป และคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเฉพาะ
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แก้ไขเพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับ
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สธ. เสนอว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง

และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ก าหนดเพิ่มเติมการคุ้มครอง
สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชุมชนและนิติบุคคล ก าหนดเพิ่มเติมที่มาของรายได้ของกองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยยกเลิกบทบัญญัติการบริหาร การจัดหาผลประโยชน์และการใช้จ่ายเงินกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (กค.) แก้ไขเพิ่มเติมบทก าหนดโทษ และปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียม)  ตามที่ สธ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 

2. โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติ 
บางประการไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิ การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาระดับจังหวัด รวม 77 คณะ ควรแก้ไขเพิ่มเติมให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

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

เพื่อให้พระราชบัญญัติดังกล่าวมีความเหมาะสม และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จาก
ต ารับยาแผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชุมชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพียงคณะเดียว และกรณีการพ้นจากต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนครบตามวาระ ควรก าหนดให้มีองค์ประกอบ
เท่าที่เหลืออยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าท่ีแทนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นต้น 

3. ปัจจุบันได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดให้ยาแผนโบราณ และยาสมุนไพร 
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต้องอยู่ในความควบคุมหรือก ากับของพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ประกอบกับการน าต ารับยาแผนไทยของชาติตามาตรา 17 มาตรา 19 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 หรือต ารับยาแผนไทยของชุมชน  
ตามร่างมาตรา 42/1 และร่างมาตรา 42/4 ของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการแล้วตามข้อ 1. ไปใช้ประโยชน์ได้แก่ การขอขึ้นทะเบียนต ารับยา
และอนุญาตผลิตยาตามกฎหมายว่าด้วยบา ซึ่งจะต้องมีการขอรับอนุญาตจ่ายค่าธรรมเนียม และค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติ หรือต ารับยาแผนไทยของชุมชนให้แก่ชาติหรือชุมชน แล้วแต่กรณี จ าเป็นต้อง
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญั ติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 และร่าง
พระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สศก. เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกที่ก าหนดหลักการเข้าถึง การอนุรักษ์เพ่ือการ ใช้ประโยชน์ 
อย่างย่ังยืนและการแบ่งปันผลประโยชน์กลับคืนสู่แหล่งก าเนิดหรือชุมชน 

4. ดังน้ัน จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
เพ่ือให้พระราชบัญญัติดังกล่าวมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การ
ใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติและต ารับยาแผนไทยของชุมชน 

5. สธ. ได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามข้อ 4. โดยมีหนังสือไปยังส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ สภาวิชาชีพทางการแพทย์
และการสาธารณสุข สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน และสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง 
จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกที่  www.gtarn.moph.go.th ช่องทาง “การรับฟังความคิดเห็นทางกฎหมาย” ระหว่างวันที่  13 - 31 
กรกฎาคม 2563 ได้จัดท ารายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากกฎหมายพร้อมทั้งเปิดเผยเอกสารดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.gtarn.moph.go.th. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การด าเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์  
การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรฐัมนตรี
ด้วยแล้ว 

6. สธ. ได้เสนอแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมาย 
ล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว จึงเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอ เนื่องจากเป็นการ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งในประเด็นที่มีการแก้ไขนั้น ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา 4 (ตัดความใน
วรรคสองของร่างมาตรา 5/1 ออก) และให้น าไปรวมพิจารณากับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (4 เมษายน 2560) อนุมัติหลักการและอยู่ระหว่างการตรวจ
พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในคราวเดียวกัน โดยให้รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรอง 
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 7/2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150264 
 
เรื่อง : การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 1 
 
สารัตถะ : กค. โดยคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ (คนน.) เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

1. ข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ตามมติที่ประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ดังนี้ 
1.1 การปรับปรุงแผนการก่อหน้ีใหม่ ที่ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 74,394.17 ล้านบาท จากเดิม 1,465,438.61 ล้านบาท 

เป็น 1,539,832.78 ล้านบาท การปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีเดิม ที่ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 124,534.37 ล้านบาท  
จากเดิม 1,279,446.80 ล้านบาท เป็น 1,403,981.17 ล้านบาท และการปรับปรุงแผนการช าระหน้ี ที่ปรับเพิ่มขึ้นสุทธิ 
505.88 ล้านบาท จากเดิม 387,354.84 ล้านบาท เป็น 387,860.72 ล้านบาท 

1.2 การบรรจุโครงการพัฒนา โครงการ และรายการเพิ่มเติมในการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้
สาธารณะ (แผนฯ) ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 1 จ านวน 18 โครงการ/รายการ 

1.3 ให้รัฐวิสาหกิจ จ านวน 2 แห่ง ได้แก่ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) ที่มีสัดส่วนความสามารถในการหารายได้เทียบกับภาระหนี้ของกิจการ (Debt Service Coverage Ratio : DSCR) 
ต่ ากว่า 1 สามารถกู้เงินและบริหารหนี้ภายใตแ้ผนฯ ประจ าปีงบประมาณ  2564 ปรับปรุงครั้งท่ี 1 โดยรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 
แห่งดังกล่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะกรรมการฯ ไปด าเนินการด้วย 

2. การกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการน าไปให้กู้ต่อการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้  
และการค้ าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามาตรา 7 แห่งพระราชบัญญั ติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548  
และตามมาตรา 3 แห่งพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ  
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดกู้เงินโควิด – 19ฯ) 
รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้กรอบ
วงเงินของแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงครั้งที่ 1 และให้กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน 
วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้เ งิน การค้ าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ 
ตามความเหมาะสมและจ าเป็น ท้ังนี้ หากรับวิสาหกิจสามารถด าเนินการกู้เงินได้เองก็ให้สามารถด าเนินการได้ตามความ

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

เพื่อให้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถ
จัดหาเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้ง  
การลงทุนในโครงการพัฒนา และสนับสนุนการด าเนินกิจการ ตลอดจน
การบริหารหนี้เดิม (การปรับโครงสร้างหนี้และการบริหารความเสี่ยง)  
และช าระหนี้ได้ตามแผนฯ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เหมาะสมและจ าเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ 2564 

ประกอบด้วย 1) แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน 1,465,438.61 ล้านบาท 2) บริหารหนี้เดิม วงเงิน 1,279,446.80 ล้านบาท 
และ 3) แผนการช าระหนี้ วงเงิน 387,354.84 ล้านบาท 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วว่า ควรให้ความเห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี

งบประมาณ 2564 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าว คณะกรรมการนโยบาย  
และก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ ได้เห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปี งบประมาณ 2564 แล้ว  
เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2563 

มติ ครม. : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอขอเลื่อน
การพิจารณาเรื่องออกไปก่อน เพื่อปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนด าเนินการต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติ
อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ 
 

  



17 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 7/2564 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150264 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภออ่าวลึก 
อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่ 
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม  
และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ออกไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. เสนอว่า ได้ด าเนินการประกาศเขตพ้ืนที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยอ านาจตามความ

ในมาตรา 44 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เพื่อก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยออกเป็นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ 
อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีผลใช้บังคับ 5 ปี นับแต่วันที่ 
1 เมษายน 2559 และจะสิ้นสุดอายุการใช้บังคับในวันที่ 31 มีนาคม 2564 

2. เนื่องจากการจัดท าร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ อยู่ระหว่าง  
การด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการก าหนดเขตพื้นที่มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ทส. จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลา  
ในการด าเนินการอีกระยะหนึ่ง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการให้มีผลใช้บังคับได้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ตามข้อ 1. ออกไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จึงได้ยกร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

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

เพื่อก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง 
อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 ทั้ งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการขยายระยะเวลา 
การใช้บังคับได้ทัน จะท าให้การใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงฯ เกิดช่องว่างของการใช้
บังคับกฎหมาย ซ่ึงจะส่งผลเสียหายต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
ดังกล่าว 

3. การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี 7/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว  
ออกไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และให้ ทส. น าร่างประกาศฯ ตามข้อ 2. เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ขอเรียนช้ีแจง ดังนี ้
1. พื้นที่ท่ีก าหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ที่ประสงค์จะขยายเวลาในการบังคับ

ใช้นั้นเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนท่ีใช้
ประกอบเรือยนต์ท าการประมง ในที่จับสัตว์น้ าบางแห่งของจังหวัดกระบี่ ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2550 ซึ่งจะเป็น
การเสริมกันของการบังคับใช้กฎหมาย 

2. พื้นที่ที่ก าหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ท่ีประสงค์จะขยายเวลาในการบังคับใช้นั้น  
มีพื้นที่ที่ห้ามท าการประมงด้วยเครื่องมือประเภทอวนล้อมและอวนลอยมากกว่าเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัดกระบี่ 
ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวถูกก าหนดห้ามมิให้ท าการประมงในเขตทะเลชายฝั่งตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง ก าหนดเครื่องมือท าการประมง วิธีการท าการประมง และพื้นที่ท าการประมงที่ห้ามใช้ท าการประมงในที่จับสัตว์น้ า 
เขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 จึงอาจจะส่งผลกระทบกับชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประเภทอวนล้อม และอวนลอย ได้รับความ
เดือดร้อนแต่ด้วยมีการแจ้งว่าได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นในระดับอ าเภอแล้ว (ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563) วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 
ณ ห้องประชุม 401 ของส านักงานนโยบายและแผนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. จากความคิดเห็นตามที่ได้กล่าวข้างต้นหากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ได้รับฟังความคิดเห็นอย่าง
ครอบคลุมแล้ว และชาวประมงในพื้นที่ไม่ขัดข้อง จึงเห็นด้วยในหลักการของร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม 
และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559และเห็นควรให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลา  
การใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
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ในท้องที่อ าเภออ่าวลึก อ าเภอเมืองกระบี่ อ าเภอเหนือคลอง อ าเภอคลองท่อม และอ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  
พ.ศ. 2559 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
 


