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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 8/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230264 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้เช่า เช่าซื้อ หรือโอนที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นของกรมชลประทาน

เพื่อใช้ในการท าเกษตรกรรม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือแสดงสิทธิ 
ในที่ดินส าหรับแปลงท่ีดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง จ านวน 2 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ดังน้ี 

1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เช่า เช่าซื้อ หรือโอนที่ดินหรือทรัพย์สินอื่น
ของกรมชลประทานเพื่อใช้ในการท าเกษตรกรรม พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญ เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขการให้เช่า เช่าซ้ือ หรือโอนที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นของกรมชลประทานไปยังเกษตรกร เพ่ือใช้ในการท า
เกษตรกรรม และ 

2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินส าหรับแปลงที่ดินในเขต
โครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญ เป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที ่
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินด าเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินส าหรับแปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอ ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เช่า ให้เช่าซื้อที่ดินและทรัพย์สิน

ของกรมชลประทานเพื่อใช้ในการท าเกษตรกรรม พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
การให้เช่า ให้เช่าซื้อที่ดินและทรัพย์สินของกรมชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรใช้ในการท าเกษตรกรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติ (9 สิงหาคม 2559) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ต่อมา กษ. ได้ เสนอ 
2.1 ร่างกฎกรทะทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนท่ีดินของกรมชลประทานเพื่อใช้ในการท า

เกษตรกรรม พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการให้เช่า เช่าซื้อ หรือโอนที่ดิน  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้พนักงานที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินด าเนินการออก
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินส าหรับแปลงท่ีดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หรือทรัพย์สินอ่ืนของกรมชลประทานไปยังเกษตรกรเพื่อใช้ในการท าเกษตรกรรม และ 
2.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินส าหรับแปลงที่ดิน  

ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อให้พนัก งานเจ้าหน้าที่ 
ตามประมวลกฎหมายที่ดินด าเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินส าหรับแปลงท่ีดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

3. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (23 สิงหาคม 2559) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับในข้อ 2. ตามที ่กษ. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

4. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 3 ฉบับเสร็จแล้ว  โดยได้รวมหลักการของร่าง
กฎกระทรวงตามข้อ 1. และร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2.1 เป็นฉบับเดียวกันคือ “ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการให้เช่า เช่าซ้ือ หรือโอนที่ ดินหรือทรัพย์สิ นอื่นของกรมชลประทานเพ่ือใช้ในการท า
เกษตรกรรม พ.ศ. ....” ส่วนร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2.2 นั้น ได้ตัดหลักการการออกหนังสือแสดงสิทธิในกรณีที่ดิน  
ที่ผู้ครอบครองมีหลักฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค. 1) และกรณีที่ดินท่ีผู้ครอบครองไม่มีหลักฐานที่ดินออก เนื่องจาก
กรมชลประทานและกรมที่ดินสามารถด าเนินการโอนที่ดินหรือออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามหลักเกณฑ์ 
ที่ร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับนี้ก าหนดได้ หากเป็นผู้มีรายช่ือในเขตโครงการจัดรูปท่ีดินโดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดหลักการ
เพื่อรองรับกรณีที่ดินท่ีผู้ครอบครองมีหลกัฐานการแจ้งการครอบครอง (ส.ค. 1) และกรณีที่ดินท่ีผู้ครอบครองไม่มีหลักฐาน
ที่ดินเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้ มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการร่างกฎหมาย) โดย กษ. (กรมชลประทาน) ได้ให้ความ
เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับแล้ว 

5. โดยที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ตามข้อ 3. ให้ กษ. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

6. กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรด าเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ตามข้อ 5. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วต่อไป 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ รวม 2 ฉบับดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เช่า เช่าซื้อ หรือโอนที่ดินหรือทรัพย์สินอื่น
ของกรมชลประทานเพื่อใช้ในการท าเกษตรกรรม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการออก
หนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินส าหรับแปลงที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่ ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักงาน  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 8/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230264 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าท่าจีน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าท่าจีน เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าท่าจีน  
ในท้องที่ต าบลวัดส าโรง และต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และในท้องที่ต าบลท่าจีน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าที่น าน้ าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา 
หรือกิจการอื่น นอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานรายงานว่า มีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา 

หรือกิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ท าให้ปริมาณของน้ าในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง การเก็บค่า
ชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน้ าชลประทานดังกล่าวได้ก าหนดให้เป็นทางน้ า
ชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทานต ามพระราชบัญญัติ 
การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 11/2560) ฉบับวันท่ี 28 สิงหาคม 2560 แล้ว 

2. ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าให้มีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานอย่างเต็มที่  
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าท่าจีน ในท้องที่ต าบลวัดส าโรงและต าบลงิ้วราย 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม และในท้องท่ีต าบลท่าจีน อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อน าเงินท่ีเรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะท าให้การใช้เงินงบประมาณในส่วนนี้น้อยลง ส าหรับหลักเกณฑ์  
และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ  
การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าท่าจีน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 8/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230264 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลพรหมนิมิต และต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี 

จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมตัิหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลพรหมนิมิต 
และต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่ต าบลพรหมนิมิต และต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปท าการส ารวจพ้ืนที่ท่ีจะจัดท าเป็นโครงการจัดรูปที่ดิน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้รัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจ

การจัดรูปที่ดินในท้องที่ต าบลพรหมนิมิต และต าบลสร้อยทอง อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญ คือ 
1.1 เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า และส่งเสริม 

ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีมาตรฐานการครองชีพท่ีสูงขึ้น 
1.2 การจัดรูปที่ดินเป็นการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตร โดยมุ่งในการพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ มีการปรับปรุง 

และพัฒนาสภาพพ้ืนท่ีให้มีความพร้อมท่ีจะท าการเกษตร มีการสร้างคูส่งน้ า คูระบายน้ า และทางล าเลียงในระดับแปลงนา 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเกษตรกรรมและธุรกิจการเกษตร โดยด าเนินการในรูปแบบของการเกษตรแบบครบวงจร  
ผลการด าเนินการจะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดอัตราเสี่ยงในการผลิตและการตลาด ยังผลให้เศรษฐกิจ  
ของชาติโดยรวมดียิ่งข้ึน 

1.3 การตราพระราชกฤษฎีกานี้ เพื่อให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เข้าไปในที่ดินของบุคคลใดเพื่อท าการส ารวจพื้นที่ที่จะจัดท าเป็นโครงการจัดรูปที่ดิน ท าเครื่องหมายใดๆ  
โดยปักหลัก ขุดร่องแนวหรือสร้างหมุดหลักฐานในที่ดินของบุคคลใดเพื่อเป็นแนวเขตในการด าเนินการ ขุดดิน ตัดรานกิ่งไม้
หรือกระท าใดๆ แก่สิ่งท่ีกีดขวางการส ารวจได้เท่าที่จ าเป็น 

1.4 ให้อ านาจคณะกรรมการจัดรูปท่ีดินจังหวัด สามารถน าท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินภายในเขต

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปท าการส ารวจพื้นที่ที่จะจัดท า
เป็นโครงการจัดรูปที่ดิน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ส ารวจน ามาใช้เพื่อการจัดรูปท่ีดินได้ 
1.5 เพื่อควบคุมที่ดินในพื้นท่ีเขตส ารวจห้ามมิให้ผู้จ าหน่ายก่อให้เกิดภาระติดพันหรือการกระท าใดๆ อันอาจ

ท าให้ราคาประเมินที่ดินสูงขึ้นและด าเนินการประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไปตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติ
จัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

2. ด้วยมีพื้นท่ีโครงการจัดรูปที่ดินหลายพื้นที่ ที่มีประกาศรัฐมนตรีก าหนดเขตท้องที่ที่จะส ารวจเป็นเขตโครงการ
จัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. ๒๕๑๗ ยังมิได้ประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๕๘ ใช้บังคับขั้นตอนต่อไปต้องประกาศให้เป็นเขตโครงการ
จัดรูปท่ีดินโดยปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๖๙ วรรคสอง แต่การประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
ดังกล่าวผลทางกฎหมายจะไม่มีผลบังคับกับที่สาธารณะต่างๆ ในเขตโครงการจัดรูปท่ีดินที่จะน ามาจัดรูปที่ดิน เนื่องจาก 
ไม่มีกฎหมายรองรับให้สามารถน าที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินมาใช้เพื่อการจัดรูปที่ดินได้เพราะยังไม่มีการตราพระราช
กฤษฎีกาใดๆ ที่มีผลอันเป็นการถอนสภาพการเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมิต้องด าเนินการเพิกถอนสภาพ 
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้ท่ีดินนั้นตกเป็นของกรมชลประทานเพื่อน ามาใช้ในการจัดรูปที่ดินแต่อย่างใด 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลพรหมนิมิต และต าบลสร้อยทอง 
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 8/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230264 
 
เรื่อง : การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ครั้งท่ี 1 
 
สารัตถะ : กค. โดยคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ (คนน.) เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ ตามมติที่ประชุม ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 
2. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพื่อการก่อหนี้ใหม่ การกู้มาและการน าไปให้กู้ต่อ การกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 

และการค้ าประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. การบริหารหนี้สาธารณะฯ และตามมาตรา 3 แห่ง 
พ.ร.ก. กู้เงินโควิด-19 พ.ศ. 2563 รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อลงทุนในโครงการพัฒนา และการกู้เงิน
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ตามข้อ 5.2 ภายใต้กรอบวงเงินของแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ปรับปรุงครั้งที่ 1  
และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้ เงิน วิธีการกู้ เงิน เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ของการกู้ เงิน  
การค้ าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถ
ด าเนินการกู้เงินได้เองก็ให้สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ประกอบด้วย ๑) แผนการก่อหนี้ใหม่ วงเงิน ๑,๔๖๕,๔๓๘.๖๑ ล้านบาท ๒) แผนการบริหารหนี้เดิมวงเงิน ๑,๒๗๕,๔๔๖.๘๐ ล้านบาท 
และ ๓) แผนการช าระหนี้ วงเงิน ๓๘๗,๓๕๔.๕๔ ล้านบาท 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วว่า เห็นควรอนุมัติและรับทราบเรื่องดังกล่าว ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ 

โดยแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของการยางแห่งประเทศไทยวงเงิน 9,955.32 ล้านบาท 
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางวงเงิน 6 ,059.45 ล้านบาท  
และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน 3,895.87 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทย
มีหนี้คงเหลือ วงเงิน 4,712.32 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ราคายางวงเงิน 816.45 ล้านบาท และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน3,895.87 ล้านบาท 

 
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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มติ ครม. : อนุมัติตามที่คณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ และให้คณะกรรมการนโยบาย
และก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี และธนาคารแห่งประเทศไทยไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 8/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230264 
 
เรื่อง : การก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต 
และจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖3/๒๕๖4 ทั้ง ๙ เขตค านวณราคาอ้อยเป็นราคาเดียวท่ัวประเทศ 
ในอัตราตันอ้อยละ ๙2๐ บาท ณ ระดับความหวานท่ี ๑๐ ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับร้อยละ ๙8.17 ของประมาณการราคา
อ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ ๙๓7.19 บาทต่อตันอ้อย และก าหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ ๕5.20 บาท  
ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ 
เท่ากับ ๓94.29 บาทต่อตันอ้อย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ก าหนดว่า ก่อนเริ่มฤดูการผลิตน้ าตาลทราย  

ให้คณะกรรมการบริหารจัดท าประมาณการรายได้จากการจ าหน่ายน้ าตาลทรายที่จะผลิตในฤดูนั้นเพื่อก าหนดราคาอ้อย
ขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น และเมื่อคณะกรรมการบริหารได้จัดท าประมาณการ
รายได้และก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นตน้แล้วให้แจ้งสถาบันชาวไร่อ้อย
และสมาคมโรงงานทราบ และจัดให้มีการประชุมผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อย และผู้แทนสมาคมโรงงานเพื่อรับฟังความ
คิดเห็น และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) โดยท าเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันประชุม และให้ส านักงาน
เสนอราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น และผลการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ตามมาตรา ๕๐ ต่อคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายเพื่อพิจารณาเมื่อคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายได้พิจารณา
ราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นแล้ว ให้เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายในการประชุมครั้งที่ 15/๒๕63 เมื่อวันที่18 ธันวาคม ๒๕๖3  
ได้พิจารณาการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 
2563/2564 ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้านของผู้แทนสถาบัน 

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

เพื่อให้มีผลบังคับใช้ เพื่อโรงงานน้ าตาลทรายจะได้จ่ายค่าอ้อย
ให้แก่ชาวไร่อ้อยต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ชาวไร่อ้อยและผู้แทนโรงงานตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 แล้วมีมติ ดังนี้ 
1) เห็นชอบองค์ประกอบการค านวณราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย

ขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖3/๒๕๖4 ตามที่คณะกรรมการบริหารเสนอ 
2) เห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิต

ปี ๒๕๖3/๒๕๖4 ทั้ง ๙ เขตค านวณราคาอ้อย เป็นราคาเดียวทั่วประเทศในอัตราตันอ้อยละ ๙2๐ บาท ณ ระดับความ
หวานท่ี ๑๐ ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับร้อยละ ๙8.17 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ ๙๓7.19 บาทต่อตันอ้อย 
และก าหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ๕5.20 บาท ต่อ ๑ หน่วย ซี .ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิต 
และจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ เท่ากับ ๓94.29 บาทต่อตันอ้อย 

3) เห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย น าเสนอกระทรวงอุ ตสาหกรรมขอรับ 
การสนับสนุนความช่วยเหลือจากรัฐบาลเพื่อให้ชาวไร่อ้อยได้รับราคาอ้อยท่ีคุ้มกับต้นทุนการผลิตต่อไป 

3. ส าหรับประเด็นข้อพิพาท เรื่อง น้ าตาลภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ระหว่างประเทศไทยกับประเทศบราซิล 
ก็มิได้มีประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการค านวณราคาอ้อยทั้งขั้นต้นและขั้นสุดท้ายดังนั้น การก าหนดราคา
อ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2563/2564 จึงไม่ขัดกับข้อตกลง
ทางการค้าระหว่างประเทศแต่อย่างใด แต่เป็นการรักษาประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย รวมทั้งเป็นการสร้าง
หลักประกันอย่างพอเพียงและเหมาะสมให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายของไทย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พิจารณาแล้วว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบ การก าหนดราคาอ้อยขั้นต้น 

และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕63/๒๕64 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563  
และได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว รวมทั้งเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นฤดูการผลิตปี 
2563/2564 ท้ัง 9 เขตค านวณราคาอ้อย เป็นราคาเดียวทั่วประเทศ ในอัตราตันอ้อยละไม่เกิน 920 บาท ณ ระดับความ
หวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. หรือเท่ากับร้อยละ 98.17 ของประมาณการราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 937.19 บาทต่อตันอ้อย 
และก าหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 55.20 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. และผลตอบแทนการผลิต  
และจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2563/2564 เท่ากับ 394.29 บาทต่อตันอ้อย 

2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย) รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ 
ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 8/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230264 
 
เรื่อง : ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ ครั้งท่ี 24 

(The 24th GMS Ministerial Conference) 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. ดังนี้ 

1. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion : GMS) ครั้งท่ี 24 

2. มอบหมายหน่วยงานด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งท่ี 24 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอเรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน  

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ๖ ประเทศ ครั้งที่ ๒๔ (The 24thGMS Ministerial Conference) 
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยกระทรวงการคลัง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ภายใต้หัวข้อหลักคือ “มุ่งปูทางเพื่อการบูรณาการ 
ที่เพ่ิมขึ้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ า เพื่อความยั่งยืนและความเจริญมั่งคั่งในอนุภูมิภาค GMS” 

2. สาระส าคัญของการประชุมฯ 
2.1 รัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ าโขงให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆดังนี้ 

2.1.1 แถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีแผนงาน GMS ครั้งท่ี ๒๔ รับทราบถึงการระบาดของโรคโควิด-
๑๙ และได้ให้ความส าคัญต่อการกลับสู่สภาพเดิมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ของ ๑๐ สาขาความร่วมมือ และรัฐมนตรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศ GMS ด าเนินการจัดท ากรอบ
ยุทธศาสตร์ใหม่ของแผนงาน GMS ในระยะปี ๒๕๗๓ (GMS-2030) และแผนการฟื้นฟูและตอบสนองต่อผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จเพื่อน าเสนอต่อผู้น าประเทศ GMS ในการประชุมสุดยอด
ผู้น าแผนงาน GMS ครั้งท่ี ๗ ต่อไป 

2.1.2 รายงานความก้าวหน้าและการปรับปรุงครั้งที่ ๓ กรอบการลงทุนของภูมิภาค ปี ๒๕๖๕  

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

เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและความมั่นคง 
ทางอาหาร และสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาคการเกษตรของไทย
และประเทศสมาชิก รวมถึงพร้อมบูรณาการการท างานตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อนประเทศไทย
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ -เศรษฐกิจหมุนเวียน -เศรษฐกิจสี เขียว  
(Bio-Circulat-Green Economy : BCG) 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยโครงการของไทยภายใต้กรอบ RIF2022 ประกอบด้วยโครงการลงทุน และโครงการความช่วยเหลือทางวิชาการใน 
๑๐ สาขาความร่วมมือ รวมทั้งสิ้น ๗๔ โครงการมูลค่ารวม17.8 พันล้านเหรียญ สรอ. 

2.1.3 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ใหม่ของแผนงาน GMS ในระยะปี ๒๕๗๓ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ร่วมกันปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว เพื่อน าเสนอในการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงาน GMS ครั้งท่ี ๗ 

2.1.4 แนวทางการจัดต้ังคณะท างานด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานในอนุภูมิภาค GMS และข้อก าหนด
การศึกษาการจัดตั้งคณะท างาน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประสานงานหลักระดับประเทศเป็นตัวกลางช่วยจัดตั้งคณะท างานฝ่ายไทย 
โดยมีผู้แทนระดับอธิบดีหรือรองอธิบดีจากกระทรวงแรงงานเป็นหัวหน้าคณะท างาน 

2.1.5 ร่างเอกสารแผนการฟ้ืนฟูและตอบสนองต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ 
ซึ่งประกอบด้วย ๓ เสา ดังนี้ (๑) การปกป้องชีวิตผ่านด้านสาธารณสุข (๒) การปกป้องผู้เปราะบางและผู้ยากไร้  
และ (๓) การเปิดพรมแดนและความเร่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งสู่การปฏิบัติต่อไป 

2.2 รัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ าโขงรับทราบรายงานของการประชุมเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียง
เศรษฐกิจ ครั้งที่ ๑๑ รายงานของภาคีหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา และรายงานของสภาธุรกิจ ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ าโขง  
ซึ่งมุ่งเน้นใน ๓ ประเด็นคือ (๑) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ (๒) การอ านวยความสะดวกการค้าและการขนส่งข้าม
พรมแดน เร่งส่งเสริมการลงทุนในกิจการเกษตรอุตสาหกรรม และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม  
และรายย่อย และ (๓) การพัฒนาศักยภาพของแรงงาน 

2.3 รัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ าโขงรับทราบการน าเสนอผลสรุปและข้อเสนอแนะต่อรายงานการศึกษา
เกี่ยวกับการบูรณาการการยกระดับเมือง และการเชื่อมโยงใน GMS โดยผลจากการศึกษาได้ระบุปัจจัยแห่งความส าเร็จใน 
๓ ประเด็นคือ ๑) การมุ่งเน้นการบูรณาการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาและปรับโครงสร้างด้านอุตสาหกรรม 
๒) ส่งเสริมบทบาทของเมืองรองในฐานะกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา และ ๓) การปรับปรุงสาธารณูปโภคของเมือง 
เพื่อการเชื่อมโยงและการบูรณาการด้านการค้า 

2.4 ข้อเสนอของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) เน้นย้ าเจตนารมณ์ของไทย
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเช่ือมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานตามกรอบ RIF2020 เห็นชอบต่อร่างกรอบยุทธศาสตร์
ใหม่ของแผนงาน GMS ในระยะปี ๒๕๗๓ และเน้นย้ าการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาความเช่ือมโยงทางด้านกฎระเบียบใน
อนุภูมิภาค GMS เพื่อให้เกิดการบูรณาการห่วงโซ่มูลค่าของอนุภูมิภาคกับห่วงโซ่มูลค่าโลก 

2.5 รัฐมนตรี ๖ ประเทศลุ่มแม่น้ าโขงรับทราบการก าหนดจัดการประชุมสุดยอดผู้น าแผนงาน GMS ครั้งที่ ๗ 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล ซึ่งก าหนดจัดขึ้นในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกัมพูชาเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ 

2.6 การด าเนินงานในระยะต่อไปของแผนงาน GMS ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์แผนงาน GMS ฉบับใหม่ ระยะปี ๒๐๓๐ 
และในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จะเป็นการต่อยอดจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวกการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเพื่อเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่า
ระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอ านวยความสะดวกการน าเข้า ส่งออก และการปรับปรุงกฎระเบี ยบ 
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การตรวจปล่อยสินค้าบริเวณด่านพรมแดนเพื่อให้สอดคล้องกับความตกลง GMS CBTA การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
เพื่อจูงใจการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) เพื่อพัฒนาโครงการลงทุนมูลค่าสูง รวมทั้ง
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องในหลักการต่อการมอบหมายงานที่เกี่ยวเนื่องตามที่

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ เนื่องจากการด าเนินการจะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้
แผนงาน GMS และจะช่วยฟื้นฟูผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
รูปธรรม และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของไทยในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มน้ าโขงในหลายมิติ 
รวมถึงด้านการเกษตร เสริมสร้างความเช่ือมโยงในภูมิภาค และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้  กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์มีความพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย  
และความมั่นคงทางอาหาร และสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาคการเกษตรของไทยและประเทศสมาชิก  
รวมถึงพร้อมบูรณาการการท างานตลอดห่วงโซ่คุณค่าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circulat-Green Economy : BCG) 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้  
ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงแรงงาน ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 8/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230264 
 
เรื่อง : (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบแห่งชาติ พ.ศ. 2563-2565 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอเรื่อง (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา

แห่งชาติ  พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยถ่ายทอดเป็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตประเด็นที่ 13  
การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ประเด็นท่ี 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ และประเด็นที่ 23 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ คือ ประชาชนเข้าถึงยาจ าเป็นที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ใช้ยาสมเหตุผล ประเทศมีความมั่นคงด้านยา 
อย่างยั่งยืน 

2. เป้าประสงค์ 
2.1 ระบบควบคุมยามีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล ผู้บริโภคปลอดภัย เพื่อประกันคุณภาพมาตรฐาน 

ผ่านผู้ผลิตและองค์กรควบคุมยาที่มีประสิทธิภาพ 
2.2 ประเทศมีความมั่นคงด้านยา สามารถผลิตและจัดหายาจ าเป็นไว้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ทันท่วงที  

มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญ ไม่มีปัญหาขาดแคลนทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน รวมทั้งเพิ่ม
ความสามารถของอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศในการแข่งขันไปสู่ระดับสากล 

2.3 ราคายาในประเทศมีความสอดคล้องกับค่าครองชีพและความสามารถในการจ่ายของประชาชน  
และภาครัฐ 

2.4 ประชาชนเข้าถึงยาจ าเป็นท่ีมีคุณภาพอย่างสมเหตุผล เพื่อแก้ไขปัญหาภาระโรคที่ส าคัญ 

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

เพื่ อ ส่ งเสริมการวิจั ยและพัฒ นาการผลิ ตยา สมุ น ไพ ร  
และชีววัตถุเพื่อความมั่นคงทางยาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร การส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรเพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบใช้เสริมในบัญชียาหลักแห่งชาติและทดแทน
การใช้ยาแผนปัจจุบันการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรภายใต้
ระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  (Good Agricultural Practices: 
GAP)เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับมาก
ยิ่งข้ึน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 พัฒนาระบบควบคุมยาให้มีประสิทธิภาพระดับสากล 
3.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตยา สมุนไพร และชีววัตถุเพื่อความมั่นคงทางยาและเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
3.3 พัฒนาระบบและกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงยาจ าเป็นของประชาชน 
3.4 พัฒนาระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
3.5 สร้างเสริมกลไกการประสานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2565 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งนโยบายฯ ดังกล่าว 
จะเป็นกลไกหลักในการจัดระบบควบคุมการเข้าถึงยา มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล มียาจ าเป็นในปริมาณที่เพียงพอ  
อย่างต่อเนื่อง เกิดความมั่นคงด้านยา ส่งเสริมอุตสาหกรรมและการวิจัยพัฒนายา เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศไปสู่ระดับสากล โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตยา สมุนไพร และชีววัตถุเพื่อความมั่นคงทางยาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร การส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 
เพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบใช้เสริมในบัญชียาหลักแห่งชาติและทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันการสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืช
สมุนไพรภายใต้ระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  (Good Agricultural Practices: GAP) เพื่อยกระดับคุณภาพ 
และมาตรฐานสมุนไพรไทยให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
ในสัตว์ที่ป่วยรวมถึงการพัฒนาระบบการควบคุมการกระจายยาให้ครอบคลุมทั้งในคนและสัตว์ เพื่อแก้ปัญหาการลักลอบ
การขายยาสัตว์ที่ไม่มีทะเบียน ตลอดจนการใช้ยาผิดวัตถุประสงค์ เช่น การใช้ยาคนในสัตว์ อันจะส่งผลให้เกิดปัญหา 
เช้ือดื้อยาต้านจุลชีพและปัญหาสารตกค้างในสัตว์ที่มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้า เกษตรและความปลอดภัยของ
ผู้บริโภคภายในประเทศ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงบประมาณ 
และส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกระทรวงศึกษาธิการ
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
2.1 เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการกรอบแนวทางการด าเนินงานและการจัดล าดับ

ความส าคัญของแผนงานและโครงการต่างๆ ภายใต้ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
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ยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 -2565 กับ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ  
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy : BCG Model) พ.ศ. 2564 – 2569 
ให้มีความสอดคล้อง เช่ือมโยง และไม่ซ้ าซ้อนกันทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ รวมทั้งก าหนดตัวช้ีวัดที่มีเป้าหมาย
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเกิดผลเป็นรูปธรรมได้โดยเร็ว 

2.2 ประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวทาง  
การส่งเสริมการเพาะปลูกและใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรที่มีศักยภาพในการผลิตอย่างเป็นระบบ โดยให้ความส าคัญกับ
การขยายพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร พัฒนาทักษะของเกษตรกร เพิ่มช่องทางการตลาด และส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่า
พืชสมุนไพร รวมทั้งเป็นทางเลือกที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรด้วย 

2.3 ศึกษาพฤติกรรมการจ่ายยาของสถานพยาบาลและการใช้ยาของประชาชนแต่ละกลุ่มในระบบบริการ
ปฐมภูมิเพื่อน าข้อมูลไปประกอบการก าหนดแนวทางพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล การเข้าถึงยาจ าเป็นของประชาชน และการควบคุมการกระจายยาภายใต้ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยา
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2563 – 2565 ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงอย่างรอบด้าน 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 8/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230264 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตท่าเรือต ามะลัง เขตท่าเรือเจ๊ะบิลัง เขตท่าเรือปากบารา เขตจอดเรือและเขตควบคุม

การเดินเรือ จังหวัดสตูล พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตท่าเรือต ามะลัง เขตท่าเรือเจ๊ะบิลัง  
เขตท่าเรือปากบารา เขตจอดเรือและเขตควบคุมการเดินเรือ จังหวัดสตูล พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนด 
เขตท่าเรือ เขตจอดเรือและเขตควบคุมการเดินเรือ ในบริเวณทะเลอันดามัน จังหวัดสตูล เพ่ือให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับการคมนาคมขนส่งทางน้ าท่ีเพ่ิมมากขึ้นในสภาวการณ์ปัจจุบัน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงคมนาคมขอเสนอเรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตท่าเรือต ามะลัง เขตท่าเรือเจ๊ะบิลัง เขตท่าเรือปากบารา 

เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ จังหวัดสตูล พ.ศ. ....  เนื่องจากยังมิได้มีกฎหมายก าหนดเขตท่าเรือต ามะลัง  
เขตท่าเรือเจ๊ะบิลัง เขตท่าเรือปากบารา เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ จังหวัดสตูล ไว้โดยเฉพาะขณะที่ปัจจุบัน
บริเวณทะเลอันดามันในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยเฉพาะบริเวณร่องน้ าต ามะลัง ร่องน้ าบิลัง และร่องน้ าปากบารา รวมทั้ง
บริเวณเกาะหลีเป๊ะ ต าบลสาหร่าย อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นพื้นท่ีที่นักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยม
เดินทางมาท่องเที่ยว ประกอบกับมีการน าเข้าและส่งออกสัตว์น้ า จึงมีเรือส าราญและกีฬาเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ 
เรือบรรทุกโดยสารในประเทศและต่างประเทศ เรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ า เดินเรือเข้าออกในจังหวัดสตูล  
เป็นจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นดังนั้นเพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมก ากับความปลอดภัย การจัดระเบียบการจราจร
ทางน้ าและระบบการขนส่งทางน้ า และเพื่อให้การคมนาคมขนส่งทางน้ ามีความปลอดภัยและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น  
โดยการเสนอเรื่องดังกล่าวสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในกิจกรรมการ
ขนส่งทางน้ าและการเดินเรือของประเทศไทย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วว่า เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างกฎกระทรวงก าหนด

เขตท่าเรือต ามะลัง เขตท่าเรือเจ๊ะบิลัง เขตท่าเรือปากบารา เขตจอดเรือ และเขตควบคุมการเดินเรือ จังหวัดสตูล พ.ศ. .... 

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

เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมก ากับความปลอดภัย การจัดระเบียบ
การจราจรทางน้ าและระบบการขนส่งทางน้ า และเพื่อให้การคมนาคม
ขนส่งทางน้ ามีความปลอดภัยและมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เนื่องจากร่างกฎกระทรวงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมก ากับความ
ปลอดภัย การจัดระเบียบการจราจรทางน้ าและระบบการขนส่งทางน้ า และเพื่อให้การคมนาคมขนส่งทางน้ ามีความ
ปลอดภัยและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่า ควรพิจารณาควบคุมความเร็ว
เรือทุกประเภทในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ท าการประมงของเรือประมงพื้นบ้าน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อเรือประมง 
เครื่องมือท าการประมง รวมทั้งความปลอดภัยต่อชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านท่ีท าการประมงอยู่ในบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียง 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตท่าเรือต ามะลัง เขตท่าเรือเจ๊ะบิลัง เขตท่าเรือปากบารา เขตจอดเรือ 
และเขตควบคุมการเดินเรือ จังหวัดสตูล พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 8/2564 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230264 
 

เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 
 

สารัตถะ : กนช. เสนอ ครม. ดังนี ้
1. รับทราบผลการประชุม กนช. ครั้งท่ี 4/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 
2. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามมติ กนช. และข้อสั่งการของประธาน กนช. ครี้งท่ี 4/2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
เมื่อวันจันทร์ที่ 28ธันวาคม 2563ได้มีการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) ครั้งท่ี 4/2563 

โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเพื่อรับทราบ 
และพิจารณาวาระที่หน่วยงานเสนอ โดยมีเรื่องเพื่อทราบ จ านวน 7 เรื่อง เรื่องเพื่อพิจารณาจ านวน 6 เรื่อง และเรื่อง
อื่นๆ จ านวน 4 เรื่อง 

เรื่อง มติที่ประชุม 

เรื่องเพ่ือทราบ 
1. รับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
ภายใต้ กนช. จ านวน 9 คณะ 

 
- รับทราบและเห็นชอบผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้ 
กนช. จ านวน 9 คณะ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
ความเห็นของฝ่ายเลขานุการ กนช. คณะอนุกรรมการ และข้อสั่งการ
ของประธาน กนช. ต่อไป 

2. รับทราบผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ลุ่มน้ า 25 ลุ่มน้ า 

- รับทราบผลการด าเนินงานคณะกรรมการลุ่มน้ า 25 ลุ่มน้ า และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อสั่งการของประธาน กนช. 
ต่อไป 

3. รับทราบการด าเนินการตามบทเฉพาะ
กาล ใน พ ระ ราชบั ญ ญั ติ ท รัพ ย ากรน้ า  
พ.ศ. 2561 เมื่อครบก าหนดสองปี 

- รับทราบ 

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

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าแล้งและน้ าท่วมในพื้นที่ที่ประสบปัญหา 
รวมทั้งสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4 . รับทราบความก้ าวหน้ าการใช้จ่ าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

- รับทราบความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของ 
กนช. และข้อสั่งการของประธาน กนช. ต่อไป 

5. รับทราบมาตรการรองรับสถานการณ์ขาด
แคลนน้ าฤดูแล้งปี 2563/64 

- รับทราบมาตรการรองรับสถานการณ์ ขาดแคลนน้ าฤดูแล้ ง  
ปี 2563/64 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อสั่งการ
ของประธาน กนช. ต่อไป 

6 . รับทราบความก้าวหน้ าการด า เนิ น
โครงการตามนโยบายที่รองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ตรวจราชการ
ในพื้นที่ และมติ กนช. 

- รับทราบความก้ าวหน้ าการด า เนิ น โครงการตามนโยบาย  
ที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ตรวจราชการ 
ในพื้นที่  และที่  กนช. มีมติเห็นชอบและให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามข้อสั่งการของประธาน กนช. ต่อไป 

7. รับทราบรายงานการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารสภาน้ าแห่งเอเชีย  
ครั้งที่  12 (12ndAsia Intermational Water Week : 
AIWW) 

- รับทราบผลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาน้ า 
แห่งเอเชีย ครั้งท่ี 12 

เรื่องเพ่ือพิจารณา 
1. การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
กนช. ได้พิจารณาเห็นชอบ จ านวน 4 แผน/
โครงการดังนี้ 

1) แผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
และการระบายน้ าพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา
และพื้นที่ต่อเนื่อง ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
- เห็นชอบแผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและการระบายน้ าพื้นที่
ชุมชนเมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่องของกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ในระยะเร่งด่วน (พ.ศ. 2565-2569) ระยะกลาง (พ.ศ. 2570 – 2574) 
และระยะยาว (พ.ศ. 2575 ข้ึนไป) โดยมีกรอบวงเงินงบประมาณรวม 
26,000 ล้านบาท 
- มอบให้เมืองพัทยาแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็น
ของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า คณะกรรมการลุ่มน้ า กนช. และข้อสั่งการของประธาน 
กนช. ต่อไป 

2) แผนหลักการพัฒนาการใช้ประโยชน์
จากแม่น้ าโขงและล าน้ าสาขาของแม่น้ าโขง 

- เห็นชอบแผนหลักการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแม่น้ าโขง 
และล าน้ าสาขาของแม่น้ าโขง 
- ให้ ห น่ วย งาน ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งด า เนิ น ก ารต าม ค วาม เห็ น ขอ ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
และข้อสั่งการของประธาน กนช. ต่อไป 



20 

 

3) แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ า
เจ้าพระยาตอนล่าง 

- เห็นชอบแผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่าง 
จ านวน 9 แผนงานหลัก ประกอบด้วย 10 หน่วยงาน ระยะเวลา
ด าเนินการ 13 ปี (พ.ศ. 2560 – 2572) กรอบวงเงินงบประมาณ 
329,151 ล้านบาท และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามข้อ
สั่งการของประธาน กนช. ต่อไป 
- มอบหมายให้กรมชลประทาน กระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และกรมเจ้าท่า เป็นเจ้าภาพบูรณา
การร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
สิ่งปลูกสร้างรุกล้ าเขตคลองให้เกิดความชัดเจน 

4) โครงการเพื่อการพัฒนาปี 2564 
ของการประปาส่วนภูมิภาค 

- เห็นชอบโครงการเพื่อการพัฒนาปี 2564 ของการประปาส่วน
ภูมิภาค จ านวน 19 โครงการ วงเงินรวม 6,164.945 ล้านบาท  
และให้การประปาส่วนภูมิภาคเสนอส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาด าเนินการตามระเบียบก่อน
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบโครงการต่อไป 
- ให้ ก ารประปาส่ วนภู มิ ภ าคด า เนิ นการต ามความ เห็ นขอ ง
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
กนช. และข้อสั่งการของประธาน กนช. ต่อไป 

2. โครงการขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมเสนอ
ขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2565 จ านวน 1 
โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ าบ้าน
หนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

- เห็นชอบโครงการอ่างเก็บน้ าหนองกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทราวงเงิน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,370 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 4 ปี 
(ปี 2565 – 2568) และให้ด าเนินการตามระเบียบและกฎหมาย 
ทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 
- ให้กรมชลประทานด าเนินการตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส าคัญต่อไป 

3. ร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 จ านวน 46,887 รายการ วงเงิน 
435,405.6131 ล้านบาท และหลักเกณฑ์การจัดล าดับความส าคัญ
แผนงาน/โครงการ 
- ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอร่างแผนปฏิบัติการด้าน
ทรัพยากรน้ าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะรัฐมนตรี 
ตามขั้นตอนต่อไป 
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- ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ 
กนช. และข้อสั่งการของประธาน กนช. ต่อไป 

4. การก าหนดรูปแบบ และแนวทางการใช้
พื้นที่ลุ่มต่ าเป็นพื้นที่รับน้ านอง  

- เห็นชอบบัญชีพ้ืนท่ีลุ่มต่ า จ านวน 174 พ้ืนท่ี เป็นพ้ืนท่ีรับน้ านอง 
- ให้คณะอนุกรรมการก าหนดรูปแบบและแนวทางการใช้พื้นที่ลุ่มต่ า
เป็นพื้นที่รับน้ านองจัดท าแผนหลักการด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม  
โดยก าหนดหน่วยด าเนินการและจัดท าโครงการน าร่องให้แล้วเสร็จ
ก่อนฤดูฝนปี 2564 
- ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการก าหนดค่าทดแทนการใช้พื้นที่ลุ่มต่ าเป็นพื้นที่รับน้ านอง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 และวันที่ 10 กันยายน 2562  
ให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน ปี 2564 และเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
- ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของผู้แทน
กระทรวงการคลัง คณะอนุกรรมการก าหนดรูปแบบและแนวทาง 
การใช้พื้นท่ีลุ่มต่ าเป็นพื้นที่รับน้ านองและข้อสั่งการของประธาน กนช. 
ต่อไป 

5. ร่างระเบียบและประกาศ กนช. จ านวน 
6  ฉบับ  ที่ ผ่ านการตรวจพิ จารณ าของ
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 

- เห็นชอบร่างระเบียบและประกาศ กนช. จ านวน 6 ฉบับ ที่ผ่านการตรวจ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ
ที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 (คกอ.5) และให้น าเสนอประธาน 
กนช. ลงนามต่อไป 

6. ร่างรายงาน Country Survey instrument for SDG 
Indicator 6.5.1 และ ร่าง Reporting SDG Indicator 
6.5.2 เสนอองค์การสหประชาชาติ 

- เห็นชอบร่าง ร่างรายงาน Country Survey instrument for SDG 
Indicator 6 .5 .1  และ  ร่ า ง  Reporting SDG Indicator 6 .5 .2  
เพื่อจะได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป 
- มอบเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติลงนามในเอกสาร 
ร่างรายงานดังกล่าว และน าเรียนประธาน กนช. ลงนามในหนังสือ
น าส่ง UNDP ต่อไป 
- ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการ 
กนช. และข้อสั่งการของประธาน กนช. ต่อไป 

เรื่องอื่นๆ 
1. การจัดท าคู่มือข้อมูลพื้นฐาน 22 ลุ่มน้ า 

 
- รับทราบการจัดท าคู่มือข้อมูลพื้นฐาน 22 ลุ่มน้ า 
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2. การแต่งตั้งที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการ
บริหาร พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ
และแม่น้ าล าคลองเพิ่มเติม 

- เห็นชอบให้แต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) เป็นที่ปรึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ในการพัฒนา 
อนุรักษ์ และฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

3. ปฏิทินการด าเนินงานของ กนช. ปี 2564  - รับทราบปฏิทินการด าเนินงานของ กนช. ปี 2564 
4. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐาน
รากเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของ COVID - 19 

- รับทราบโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานรากเพื่อบรรเทา
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID - 19 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วว่า ไม่ขัดข้องในหลักการของผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากร

น้ าแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนโครงการ  
ของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าแล้งและน้ าท่วมในพ้ืนท่ีที่ประสบปัญหา รวมทั้งสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบท้ัง 2 ข้อ ตามที่กระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
2. ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง 

การต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณ  
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


