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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 9/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020364 
 
เรื่อง : ขออนุมัติจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1) อนุมัติให้มีการจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ (เงินชดเชยพิเศษฯ) ให้แก่ราษฎร  
ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
(คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ) และคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ ร้องเรียนขอรับค่าชดเชยพิเศษ 
แทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ จ านวน 118 ราย เป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น 34.34 ล้านบาท 

2) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลการจ่ายเงินโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  
เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์เป็นกรรมการและเลขานุการ  
และกรรมการอื่นอีก 11 คน เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการจ่ายเงินและจ านวนเงินค่าชดเชยพิเศษฯ โดยให้มีอ านาจหน้าที่
พิจารณาและควบคุมการโอนจ่ายเงินชดเชยพิเศษฯ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษฯ  
ที่ผ่านการรับรองของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ 

3) ในการจ่ายเงินเห็นสมควรให้จ่ายโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ
หรือทายาทของบุคคลดังกล่าว โดยถือความเห็นของคณะกรรมการตามข้อ 2) เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน และให้ระบุใน
หลักฐานการรับเงินด้วยว่า “ข้าพเจ้ายินยอมรับเงินชดเชยพิเศษฯ ในครั้งนี้ และจะไม่เรียกร้องหรือขอรับความช่วยเหลือใดๆ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิจากทางราชการอีก” 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2538  และเมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2539 อนุมัติให้

จ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเขื่อนเก็บกักน้ า
แม่น้ าป่าสัก กรณีที่ราษฎรไม่ต้องการพื้นที่จัดสรรบริเวณแปลงอพยพโดยให้พิจารณาจากหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ก่อนวันที่ 
3 พฤษภาคม 2537 โดยผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยในแต่ละครอบครัวจะได้รับเงินสูงสุดไม่เกิน 940,000 บาท และต่ าสุด

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการบรรเทาความขัดแย้งระหว่างภาคราชการกับราษฎร 
และป้องกันมิให้เกิดปัญหาการคัดค้านของราษฎรต่อการจัดหาพื้นที่ 
เพื่อการพัฒนาแห่งน้ าในอนาคต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ไม่น้อยกว่า 170,000 บาท ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เง่ือนไข และสิทธิที่จะได้รับตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และจ านวนเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพจะเป็นผู้ก าหนดให้ 

2. ต่อมากลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี น าโดย
นายฬมริณฆ์ สุดสวาทรัก ได้ร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติ
ตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีที่ให้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ่ายเงินชดเชยพิเศษ ซึ่งมีการทุจริตในการด าเนินงาน
และเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีหลายฝ่าย เป็นเหตุให้ราษฎรไม่ได้รับเงินชดเชยพิเศษ หรือได้รับเงินชดเชยพิเศษไม่ครบตาม
จ านวนที่มีสิทธิจะได้รับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจ่าย
ค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสทิธ์ิครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2548 เพื่อด าเนินการ
แก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรที่ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินของกรมชลประทาน  
หรือการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปัจจุบันเป็น
คณะกรรมการตามค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ี 2384/2562  ลงวันท่ี 8 พฤศจกิายน 2562 

3. คณะกรรมการฯ ได้มีการจัดประชุมนับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงปัจจุบันทั้งสิ้น จ านวน 76 ครั้ง  
โดยคณะกรรมการได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ร้องเรียนขอรับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรร
ที่ดินแปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในเขตท้องที่อ าเภอชัยบาดาล อ าเภอพัฒนานิคมอ าเภอท่าหลวง  
จังหวัดลพบุรี และอ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เพื่อท าหน้าท่ีตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐาน ตลอดจน
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  
แล้วรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณา 

4. บัดนี้คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงของผู้ร้องเรียนขอรับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ  
ในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของราษฎรแล้วเสร็จ จ านวน 118 ราย และได้รายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2563 (76) เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 
รับรองรายช่ือราษฎรทั้ง 118 ราย ให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ แบ่งเป็นเงิน
ชดเชยที่อยู่อาศัย จ านวน 16,490,000.00 บาท เงินชดเชยที่ดินท ากิน จ านวน 17,849,550.00 บาท รวมเป็นเงิน
จ านวนทั้งสิ้น 34,339,550.00 บาท (สามสิบสี่ล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยคณะกรรมการ 
ได้รายงานผลการด าเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) และรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบให้กรมชลประทานน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดิน
แปลงอพยพในโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แก่ราษฎร จ านวน 118 ราย ตามข้อเสนอของคณะกรรมการแล้วเมื่อวันที่  
10 เมษายน 2563 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เป็นตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  

และสังคมแห่งชาติ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการ
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คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเร่งรัดการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 

2558 (เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์)  
ที่ก าหนดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดกระบวนการพิจารณาการจ่ายค่าชดเชยส าหรับราษฎรส่วนที่เหลือจาก  
ที่เสนอในครั้งนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว รวมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าการด าเนินการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายมีการทุจริตและมีการเลือกปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ราษฎรไม่ได้รับเงินค่าชดเชยที่ดิน
หรือรับเงินค่าชดเชยพิเศษไม่ตรงกับความเป็นจริง แล้วให้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะรัฐมนตรีโดยด่วน 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 9/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020364 
 
เรื่อง : การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
สารัตถะ : คปร. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) รวมทั้งสิ้น 72 อัตรา ตามมติ คปร. ในการปะชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

1. กรมปศุสัตว์ จ านวน 30 อัตรา 
2. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 42 อัตรา 
ส าหรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของส่วนราชการดังกล่าว ให้ด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณ (สงป.) ก าหนด 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
เนื่องจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน2 ส่วนราชการ ประกอบด้วย 1) กรมปศุสัตว์

ขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ จ านวน 30 อัตรา และ 2) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอรับการจัดสรร
อัตราก าลังตั้งใหม่ จ านวน 322 อัตรา ประกอบด้วย ข้าราชการ จ านวน 121 อัตรา และพนักงานราชการ  
จ านวน 201 อัตรา ทั้งนี้ คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้พิจารณาค าขอรับ  
การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของกรมปศุสัตว์และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 
เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2563 แล้วมีมติดังนี้ 

1. เห็นชอบการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับกรมปศุสัตว์ จ านวน 30 อัตราเพื่อปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการและควบคุม ก ากับห้องปฏิบัติการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนรับถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคร าะห์สินค้า 
ปศุสัตว์เพื่อการส่งออก และเห็นชอบให้กรมปศุสัตว์ก าหนดตัวช้ีวัดการติดตามและประเมินผลประสิทธิภาพการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ ให้เป็นส่วนหนึ่งของค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วน
ราชการอย่างน้อย 2 ปี 

2. เห็นชอบการจัดสรรอตัราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 42 อัตราเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจในกองปฏิบัติการฝนหลวง กองบริหารการบินเกษตร และกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง ไม่ พิจารณา

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คปร./กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อปฏิบัติภารกิจหลักเก่ยวกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ทางห้องปฏิบัติการ และควบคุม ก ากับห้องปฏิบัติการเอกชน 
ที่ ขึ้นทะเบี ยนรับถ่ายโอนภารกิจด้านการวิ เคราะห์สินค้าปศุสัตว์ 
เพื่ อการส่ งออก และเพื่ อปฏิบั ติภารกิจด้ านปฏิบั ติการฝนหลวง  
และงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติการฝนหลวง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จัดสรรอัตราก าลังข้าราชการตั้งใหม่ จ านวน 79 อัตรา และกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ จ านวน  161 อัตรา 
ส าหรับการพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการตั้งใหม่ จ านวน 40 อัตรา ให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ (คพร.) พิจารณาต่อไป และเห็นชอบให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรก าหนดตัวช้ีวัดการเพิ่ม
ประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะมีผลต่อคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขนาดก าลังคนที่กะทัดรัดเหมาะสม 
โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศในระยะ 5 ปี 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับมติคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน

ภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งท่ี3/2563เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2563เห็นชอบดังนี ้
1. การจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับกรมปศุสัตว์ จ านวน 30 อัตราเพื่อปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์  

ทางห้องปฏิบัติการและควบคุม ก ากับห้องปฏิบัติการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนรับถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้า 
ปศุสัตว์เพื่อการส่งออกและกรมปศุสัตว์ได้พิจารณาก าหนดตัวช้ีวัดที่เหมาะสมและจัดล าดับความส าคัญไว้เป็นล าดับแรก 
ที่จะต้องด าเนินการในปีแรกภายหลังจากที่ได้รับอัตราข้าราชการเพิ่มขึ้นคือ จ านวนวิธีวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
ที่ได้รับการพัฒนาใหม่และตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี 

2. เห็นชอบการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จ านวน 42 อัตราเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจในกองปฏิบัติการฝนหลวง กองบริหารการบินเกษตร และกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงส าหรับ 
การก าหนดตัวช้ีวัดการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติภารกิจตามที่ คปร. ก าหนดนั้น 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ด าเนินการก าหนดตัวช้ีวัดค ารับรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด้วยแล้ว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์
และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) ตามมติคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ตามที่ส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการ  
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐเสนอ ส าหรับค่าใช้จ่ ายด้านบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และในปีงบประมาณต่อๆ ไป ให้ส่วนราชการฯ ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร) รับความเห็นของ
ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 9/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020364 
 

เรื่อง : ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเช่า และเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าเช่าอาคารเพื่อเป็นท่ีท าการ
ช่ัวคราวของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

 

สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 
1. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเช่าอาคารเพ่ือเป็นที่ท าการชั่วคราวของ สทนช. จากเดิม 30 เดือน เป็น 

36.5 เดือน โดยที่ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณยังเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่24 กรกฎาคม 2561 
2. อนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าเช่าอาคารเพ่ือเป็นที่ท าการชั่วคราวของ 

สทนช. จากวงเงินเดิม 67.40 ล้านบาท เป็นวงเงิน 82.01 ล้านบาท โดยให้ สทนช. ด าเนินการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือจากการด าเนินงาน 
ที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ในแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาสมทบ
เพื่อเป็นค่าเช่าในส่วนท่ีขาดอยู่เป็นล าดับแรก หากไม่เพียงพอ ให้เสนอขอรับจัดสรรงบกลางปี 2564 รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น มาเพื่อด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เสนอ ขออนุมัติขยายระยะเวลาการเช่า และเพิ่มกรอบวงเงินก่อหนี้ผูกพัน 

ข้ามปีงบประมาณ ค่าเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ท าการช่ัวคราวของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติมาเพื่อให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้เข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎี กาว่าด้วย 
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (1) เรื่องที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรีหรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี และ (11) เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากท่ีได้รับอนุมัติไว้
แล้วตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติในด้านที่5การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ  

ขออนุมัติขยายระยะเวลาเช่า และเพิ่มกรอบวงเงินก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ ค่าเช่าอาคาร เพื่อเป็นที่ท าการชั่วคราว

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

เพื่อท่ีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติจะได้ด าเนินการต่อสัญญา
เช่าได้ก่อนท่ีสัญญาเช่าเดิมจะสิ้นสุดลงวันท่ี 15 มีนาคม 2564 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ จากเดิม 30 เดือน เป็น 36.5 เดือน และเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
จากวงเงินเดิม 67,402,500 บาท เป็นวงเงิน 82,006,400 บาท โดยให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติด าเนินการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมีเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และ/หรือจาก
การด าเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ในแผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  
ต่อสิ่งแวดล้อม มาสมทบเพื่อเป็นค่าเช่าในส่วนที่ขาดอยู่เป็นล าดับแรก หากไม่เพียงพอ ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบกลางปี 2564 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น มาเพื่อด าเนินการตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 

มติ ครม. : อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ และให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติรับความเห็นของ
กระทรวงการคลังไปด าเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 9/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020364 
 

เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง-สหรัฐฯ ครั้งท่ี 1 
 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง -สหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) ครั้งที่ 1  
และพิจารณามอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอเรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง -สหรัฐฯ ครั้งที่  ๑  

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง-สหรัฐฯ ครั้งท่ี ๑ และพิจารณามอบหมาย
ส่วนราชการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

2. เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วม 
การประชุมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง-สหรัฐฯ ครั้งที่ ๑ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นประธานร่วม โดยที่ประชุมได้รับรองถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง-สหรัฐฯ 
และสาระส าคัญของการประชุมดังนี้ 

2.1 ถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง-สหรัฐฯ มีสาระส าคัญไม่แตกต่างจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบในหลักการเมื่อวันท่ี 6 กันยายน ๒๕๖๓ อย่างไรก็ดี มีการเพิ่มประเด็นดังน้ี ๑) การขยายสาขาความร่วมมือด้าน
การบริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนให้รวมถึงการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อมและด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้รวมถึงการศึกษาและการส่งเสริมบทบาทสตรี ๒) การแสดงความยินดีต่อถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรี 
ญี่ปุ่น-สหรัฐฯ ว่าด้วยหุ้นส่วนพลังงานลุ่มน้ าโขงญี่ปุ่น-สหรัฐฯ (Japan-U.S. Mekong Power Partnership - JUMPP) 
ค.ศ. ๒๐๒๐ และ ๓) การยืนยันจ านวนเงิน ๑๕๓.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่สหรัฐฯ ประกาศส าหรับการด าเนินกิจกรรม 
และโครงการเพื่อประโยชน์ร่วมกันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงทั้งนี้ ถ้อยแถลงร่วมดังกล่าวมีเอกสารภาคผนวก ๒ ฉบับ ได้แก่ 
(๑) เอกสารแนวคิดการจัดตั้งหุ้นส่วนลุ่มน้ าโขง-สหรัฐฯ ซึ่งระบุภาพรวมความคืบหน้าของความร่วมมือที่ผ่านมาภายใต้ 
ข้อริเริ่มลุ่มน้ าโขงตอนล่าง(Lower Mekong Initiative – LMI) และเหตุผลในการยกระดับจาก LMI เป็นหุ้นส่วนลุ่มน้ า
โขง-สหรัฐฯ (Mekong-U.S. Partnership – MUSP)b และ(๒) ถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีญี่ปุ่น-สหรัฐฯ เรื่องหุ้นส่วน

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

เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพื่อส่งเสริม
สันติภาพ ความมั่นคง และความมั่งคั่งรวมถึงสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พลังงานลุ่มน้ าโขงญี่ปุ่น-สหรัฐฯ โดยแสดงเจตนารมณ์ที่จะท าให้ตลาดพลังงานในอนุภูมิภาคมีความเช่ือมโยงและยั่งยืน
มากขึ้น รวมทั้งจัดท าแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี 

2.2 สาระส าคัญของถ้อยแถลงของผู้แทนประเทศต่างๆ 
2.2.1 สหรัฐฯ ๑) ยินดีต่อการยกระดับความร่วมมือ LMI ให้เป็น MUSP ๒) ปัญหาภัยแล้งและการบริหาร

จัดการน้ า เห็นว่าจีนในฐานะประเทศต้นน้ าได้สร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ าซึ่งส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารน้ า และพลังงาน
ของประเทศลุ่มน้ าโขง ในการจัดการความท้าทายดังกล่าว สหรัฐฯ สนับสนุนคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (Mekong River 
Commission - MRC) ในความร่วมมือเพื่อแบ่งปันข้อมูลน้ าและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับน้ า ๓) การสอดประสานความร่วมมือ สหรัฐฯ 
สนับสนุนกรอบความร่วมมือท่ีประเทศลุ่มน้ าโขงมีบทบาทน า เช่น ACMECSและพร้อมร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนาอ่ืน ๆ 
ของอนุภูมิภาค อาทิ ญี่ปุ่น อิตาลี อินเดีย และเกาหลีใต้ ๔) ประกาศเงินสนับสนุน จ านวน ๑๕๓.๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เน้นด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ความร่วมมือด้านพลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน 

2.2.2 ภาพรวมของถ้อยแถลงของประเทศสมาชิกอื่นๆ  ๑) ขอบคุณสหรัฐฯ ที่ให้การสนับสนุน 
อนุภูมิภาคมาโดยตลอด รวมทั้งในการรับมือกับโรคระบาดโควิด-๑๙ ๒) ยินดีต่อการยกระดับความร่วมมือเป็น MUSP  
๓) เห็นควรให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ MUSP และจัดตั้งกลไกทางการเงินเพื่อสนับสนุนโครงการและกิจกรรม  
ภายใต้ MUSP ที่ชัดเจน ๔) เห็นว่าในเวลานี้ MUSP ควรให้ความส าคัญกับความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการฟื้นฟู 
ทางเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก ๕) เน้นย้ าความส าคัญของการสอดประสานระหว่าง MUSP กับกรอบความร่วมมืออื่น ๆ 
และ ๖) ยินดีต่อการครบรอบ ๑ ปีของ JUMPP นอกจากน้ี เลขาธิการอาเซียนยินดีที่ความร่วมมือ ๔ สาขาภายใต้ MUSP
เกื้อหนุนแผนงานประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ และแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียนพร้อมเสนอ
ให้ร่วมมือกันส่งเสริมห่วงโซ่อุปทาน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2.2.3 ประเด็นที่ไทยให้ความส าคัญ ได้แก่ 1) ยินดีต่อการยกระดับความร่วมมือจาก LMI เป็น MUSP 
๒) ด้านความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมความเช่ือมโยงในทุกมิติและการสอดประสานกันด้านกฎระเบียบ  
และการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน ๓) ด้านพลังงาน สนับสนุนการด าเนินการผ่าน JUMPP เพื่อส่งเสริม
การบูรณาการด้านพลังงานและการพัฒนาตลาดพลังงานในอนุภูมิภาคอย่างยั่งยืน ๔) ด้านการบริหารจัดการน้ า 
และทรัพยากรธรรมชาติข้ามพรมแดน ควรต่อยอดจากความส าเร็จของ LMI อาทิ โครงการ Mekong WaterData 
Initiative และยินดีต่อข้อเสนอของสหรัฐฯ ที่จะส่งเสริมบทบาทของ MRC และธรรมาภิบาลด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๕) ด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ เน้นด้านสาธารณสุข 6) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ควรเร่งพัฒนาให้อนุภูมิภาคสามารถปรับตัวสู่ภาวะปกติใหม่และปกติต่อไป ๗) ย้ าความส าคัญของการสอดประสาน 
กับกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องในหลักการต่อการมอบหมายส่วนราชการด าเนินการ 

ในส่วนที่ เกี่ยวเนื่องตามตารางการติดตามผลการประชุมรัฐมนตรีลุ่มน้ าโขง -สหรัฐ ครั้งที่  1 ตามที่กระทรวงการ
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ต่างประเทศเสนอ เนื่องจากการด าเนินการจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพื่อส่งเสริมสันติภ าพ  
ความมั่นคง และความมั่งคั่งรวมถึงสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ในอนุภูมิภาคทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือในภารกิจ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 9/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020364 
 
เรื่อง : มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งท่ี 152) 
 
สารัตถะ : พน. เสนอ ครม. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 3/2563 (ครั้งที่ 152) 
เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กพช. ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องงเชิงนโยบาย

ที่ส าคัญและได้รับรองมติการประชุมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1) แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า  
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา และ 2) แนวทางการก าหนดมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าส าหรับประชาชน 

2. พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 6 ก าหนดให้ กพช. มีหน้าที่
เสนอนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้ ง ติดตาม ดูแล  
ประสาน สนับสนุนและเร่งรัดการด าเนินการของคณะกรรมการทั้งหลายที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน  
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2549 เรื่องที่ให้มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องแทนคณะรัฐมนตรี โดยมอบให้
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณามติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ กพช.  
ได้มีกาประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ซึ่ง กพช. ได้มีมติในเรื่องเชิงนโยบายที่ส าคัญและได้รับรอง
มติการประชุมดังกล่าวแล้ว จึงขอน ามติการประชุมดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการของผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย

พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งท่ี 3/2563 (ครั้งท่ี 152) ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ 

มติ ครม. : 1. รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี 3/2563 (ครั้งท่ี 152) เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 
ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  

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

เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนหลังคาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
2. ให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการ

ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการโซลาร์ภาคประชาชน ระยะที่ 1 ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
การคัดเลือก ขั้นตอนด าเนินการ และกรอบระยะเวลาด าเนินการให้ชัดเจน โดยค านึงถึงกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและเร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนทราบอย่าง
ถูกต้องและทั่วถึง เพื่อส่งเสริมให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
รวมทั้งให้ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการฯ อย่างเป็นระบบ โดยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ปัญหา  
และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการฯ เพื่อน าข้อมูลมาพิจารณาประกอบการด าเนินโครงการฯ  
ในระยะต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 9/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020364 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภอคุระบุรี 
อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว  
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด 
อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559  ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ออกไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่  
1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. เสนอว่า ได้ด าเนินการประกาศเขตพ้ืนที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา 44 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เพื่อก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยออกเป็นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  ในท้องที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า  
อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559  
ซ่ึงมีผลใช้บังคับ 5 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 และจะสิ้นสุดอายุการใช้บังคับในวันที่ 31 มีนาคม 2564 

ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง 
และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 
ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศดังกล่าวให้มีความเหมาะสม โดนปรับปรุงมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน 

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

เพื่ อป ระโยชน์ ในการร่ วมมื อและประสานงาน ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือระบบ
นิเวศน์ตามธรรมชาติหรือคุณค่าของสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในพ้ืนท่ีนั้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หรือขัดต่อการด าเนินการโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น หรือนโยบาย
ภาครัฐต่างๆ เพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ี เป็นต้น 

2. เนื่องจาการจัดท าประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ เพื่ อก าหนดเขตพื้นที่ 
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตามข้อ 1. อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการก าหนดพื้นที่  
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ทส. จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการอีกระยะหนึ่ง ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการให้มีผลบังคับใช้ได้ทันภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ได้ ดังน้ัน จึงมีความจ าเป็นต้องขยายระยะเวลาการใช้
บังคับประกาสกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับดังกล่าวออกไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 
จึงได้ยกร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อ าเภอคุระบุรี 
อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการขยายระยะเวลาการใช้บังคับได้ทัน จะท าให้การใช้มาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงฯ เกิดช่องว่างของการใช้บังคับกฎหมายซ่ึงจะส่งผลเสียหายต่อการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าว 

3. ในคราวประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามข้อ 1. ออกไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และให้ ทส. น าร่างประกาศฯ  
ตามข้อ 2. เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป จึงได้เสนอร่างประกาศดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วว่า เห็นด้วยในหลักการของร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่องร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ในท้องที่อ าเภอคุระบุรีอ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง อ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงาพ.ศ. 2559 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้
บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ในท้องที่อ าเภอคุระบุรี อ าเภอตะกั่วป่า อ าเภอท้ายเหมือง อ าเภอทับปุด อ าเภอเมืองพังงา อ าเภอตะกั่วทุ่ง และอ าเภอเกาะยาว 
จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 9/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020364 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่
ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่ างทอง ต าบลลิปะน้อย  
อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
พ.ศ. 2557 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลา
การใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง  
ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมดังกล่าวออกไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 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 ในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด 
ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน  
ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสรราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 มีผลใช้บังคับ 5 ปี ตั้งแต่วันที่  
31 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ต่อมาได้มีการขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศ
กระทรวงฯ ออกไปอีก 2 ปี ซ่ึงมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และจะสิ้นสุดอายุการใช้บังคับในวันที่ 
30 พฤษภาคม 2564 

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

เพื่อก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. การจัดท าร่างประกาสกระทรวงฯ ฉบับใหม่ อยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการก าหนดเขตพื้นที่
มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ทส. จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการประกาศ
กระทรวงฯ ฉบับใหม่ให้มีผลใช้บังคับได้ทันภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ซ่ึงคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายระยะเวลาการใช้
บังคับประกาศกระทรวงฯ ออกไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และให้น าเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป 

3. ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งท่ี 5/2563 เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2563 ท่ีประชุม
พิจารณาตามที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอว่า การจัดท าร่างประกาศกระทรวงฯ 
ฉบับใหม่มีขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งจะไม่ทันกับประกาศกระทรวงฯ ตามข้อ 1. ที่จะหมดอายุการใช้บังคับในวันที่  
30 พฤษภาคม 2564 ประกอบกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย พ.ศ. 2549 หมดอายุการใช้
บังคับตั้งแต่ปี 2556 หากไม่มีการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาสกระทรวงฯ ดังกล่าวฯ จะท าให้เกิดช่องว่างที่
ไม่สามารถป้องกันผลกระทบจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม อีกทั้งประกาศกระทรวงฯ  
ยังได้ก าหนดเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นมาตรการเสริมกฎกระทรวงควบคุมอาคาร ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2532) 
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2548) ที่คุ้มครองพื้นที่บนแผ่นดินของเกาะสมุยและเกาะแตนแล้ว ยังมีมาตรการ
เพ่ิมเติมเพ่ือคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่ที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ 80 เมตร ข้ึนไป รวมทั้ง
พื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ ร้อยละ 35 ถึงร้อยละ 50 ให้ก่อสร้างได้ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนด เพื่อควบคุมมิให้มีการ
ก่อสร้างบนพ้ืนที่สูงมากเกินไปเป็นการป้องกันเรื่องชะล้างพังทลาย รวมทั้งป้องกันผลกระทบด้านสุนทรียภาพ ทัศนียภาพ 
และประกาศกระทรวงฯ ได้ก าหนดมาตรการอื่นๆ เพ่ือการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมได้แก่ การห้ามท าเหมืองแร่ 
การขุดเจาะ ผลิตน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ การสร้างสนามกอล์ฟ การกระท าหรือประกอบกิจการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อ
เต่าทะเล ปะการัง ปลาสวยงาม หอยมือเสือ เป็นต้น รวมทั้งการก าหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจ าท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปมาตรการต่างๆ ยังคงมี
ความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีควรจะบังคับใช้ประกาศกระทรวงฯ ตามข้อ 1. ต่อไป และเห็นควรปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมตามข้อ 1. ออกไปอีก 2 ปี นับจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และให้น าร่างประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องท้องต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด 
ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย  และต าบลเกาะพะงัน  
ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า  
ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า 
อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ที่จะขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ซึ่งจะท าให้การบังคับใช้กฎหมาย  
เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณท้องที่ ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง  
ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความต่อเนื่อง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  
ในบริเวณท้องที่ต าบลตลิ่งงาม ต าบลบ่อผุด ต าบลมะเร็ต ต าบลแม่น้ า ต าบลหน้าเมือง ต าบลอ่างทอง ต าบลลิปะน้อย 
อ าเภอเกาะสมุย และต าบลเกาะพะงัน ต าบลบ้านใต้ ต าบลเกาะเต่า อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติ 
ที่เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 9/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020364 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งท่ี 4 และบันทึก

ความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย 

 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย 
ครั้งที่ 4 (ผลการประชุมฯ) และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่าง พณ. 
ของราชอาณาจักรไทย (ไทย) และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย (รัสเซีย) (บันทึกความเข้าใจฯ) 

2. มอบหมายหน่วยงานต่างๆ ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลการประชุมฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงพาณิชย์เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจไทย - 

สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งท่ี ๔ และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมอืทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวง
พาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของ สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้  
๑) รับทราบผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย -สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งท่ี ๔ 
และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือ ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของ
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ ของสหพันธรัฐรัสเซีย และ ๒) มอบหมายหน่วยงานต่างๆ 
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามภารกิจตารางติดตามผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย – สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งท่ี ๔ 

2. สหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจไทย - 
สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในรูปแบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ
พัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย (Mr. Vladimir tichev) เป็นประธานร่วม สรุปผลการประชุมฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

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

เพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันและเร่งรัดการด าเนินการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ ประเด็นความร่วมมือ รายสาขา 
๒.๑ ด้านเกษตรกรรม: ไทยเสนอให้รัสเซียเพิ่มปริมาณการน าเข้าสินค้าเกษตรจากไทย โดยเฉพาะผลไม้  

น้ ามันปาล์ม มันส าปะหลัง ยางพารา แป้ง ข้าว สินค้าประมง เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และทั้งสองฝ่าย
ขอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดการตรวจสอบและรับรองด้านสุขอนามัยและ สุขอนามัยพืช 

๒.๒ ด้านอุตสาหกรรม: รัสเซียแสดงความสนใจความร่วมมือในสาขาคมนาคม พลังงาน อาหาร การแพทย์ 
เทคโนโลยีขั้นสูง และดิจิทัล 

3. การด าเนินตามเอกสารความร่วมมือระหว่างไทยและรัสเซียที่ประชุมเห็นชอบให้เร่งรัดการสรุปผลบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่างการยางแห่งประเทศไทยและ Rosted 

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมธิการว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
(The 4th Meeting of the Sub Commission on Agriculture) ซึ่งกระทรวงเกษตรแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยที่ประชุมได้หารือ เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร 
จากไทยไปรัสเซีย ได้แก่ ผลไม้ เช่น มะม่วง สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ โปรตีนจากจิ้งหรีด และสินค้าประมงเป็นต้น และได้หารือ
เกี่ยวกับการขยายความร่วมมือส่งออกสินค้า ยางพาราจากไทยไปรัสเซีย โดยกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
ได้แจ้งช่ือผู้ประสานงานหลัก (Contact Point) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประสานงาน ทั้งนี้ การยางแห่งประเทศไทย 
ได้เร่งรัดติดตาม ผลการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการซื้อขายสินค้ายางพารากับบริษัท Rostec ซึ่งเป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ของรัสเซีย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้า 

และความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๔ และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือ 
ทางการค้าและเศรษฐกิจ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ของสหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมธิการว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านการเกษตร (The 4th Meeting of the Sub Commission on Agriculture) ซึ่งกระทรวงเกษตรแห่งสหพันธรัฐ
รัสเซีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยได้ผลักดันการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร
จากไทยไปรัสเซีย ได้แก่ ผลไม้ เช่น มะม่วง สมุนไพร ผลิตภัณฑ์โปรตีนจากจิ้งหรีด และสินค้าประมง เป็นต้น และเร่งรัด
ขยายความร่วมมือส่งออกสินค้ายางพาราจากไทยไปรัสเซียต่อไป อนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายส่วน
ราชการในสังกัด เพื่อติดตามผลการด าเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยแล้ว 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็น  
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข และส านักงาน
คณะกรรมการ่างเสริมการลงทุนไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 9/2564 วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020364 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงการประกาศก าหนดต ารับยาแผนไทยทั่วไปหรือต าราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการประกาศก าหนดต ารับยาแผนไทยท่ัวไปหรือต ารา
การแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. ....ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงการประกาศก าหนดต ารับยาแผนไทย
ทั่วไปหรือต าราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. 2558 โดยแก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศก าหนดต ารับยา
แผนไทยท่ัวไปไม่ให้ผูกโยงกับต ารับยาแผนไทยซ่ึงเป็นยาสามัญประจ าบ้านในส่วนของยาแผนโบราณตามกฎหมายว่า
ด้วยยา หรือเป็นต ารับยาแผนไทยที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สธ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงการประกาศก าหนดต ารับยาแผนไทยทั่วไปหรือต าราการแพทย์แผนไทยทั่วไป 

พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ โดยเสนอว่า กฎกระทรวงการประกาศก าหนดต ารับยาแผนไทยทั่วไปหรือต าราการแพทย์
แผนไทยทั่วไป พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ต ารับยาแผนไทยที่ได้มีการประกาศก าหนดให้เป็นยาสามัญประจ าบ้านในส่วน
ของยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา ต ารับยาแผนไทยที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐานหรือต ารับยาแผนไทยที่ทาง
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐรวบรวม พัฒนาหรือปรับปรุงขึ้นและมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การใช้  
หรือการศึกษาหรือการวิจัยด้านความปลอดภัยจะต้องประกาศก าหนดให้เป็นต ารับยาแผนไทยทั่วไปหรือต ารา
การแพทย์แผนไทยทั่วไป ซ่ึงจะท าให้การพิจารณาต ารับยาแผนไทยบางรายการที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่า 
ในการแพทย์หรือการสาธารณสุขเป็นพิเศษให้เป็นต ารับยาแผนไทยของชาติ ตามมาตรา 17 แห่งพรนะราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ไม่สามารถกระท าได้ และจะต้องประกาศก าหนดให้
เป็นต ารับยาแผนไทยทั่วไปเท่าน้ัน ซึ่งการประกาศก าหนดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให้อ านาจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยค าแนะน าของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ในการประกาศก าหนดให้ต ารายาแผนไทยใดเป็นต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราแผนไทยทั่วไป จึงมีความจ าเป็น 
ต้องปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าว โดยยกร่างกฎกระทรวงการประกาศก าหนดต าราแผนไทยทั่วไปหรือต ารา
การแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. .... เพ่ือแก้ไขหลักเกณฑ์การประกาศก าหนดต ารับยาแผนไทยทั่วไปไม่ให้ผูกโยงกับ

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

เพื่อประโยชน์ในทางการค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการ
คุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษาทดลองหรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป
และพันธุ์พืชป่าที่มไิด้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้าพ.ศ. 2547 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ต ารับยาแผนไทยซ่ึงเป็นยาสามัญประจ าบ้านในส่วนของยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา หรือเป็นต ารับยา 
แผนไทยท่ีใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน และในคราวประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย ครั้งท่ี 86-3/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว 

2. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. แล้วเห็นว่า เหตุผลในการเสนอ
ร่างกฎกระทรวงฯ นั้น สธ. ประสงค์จะก าหนดให้ต ารับยาแผนไทยที่เป็นยาสามัญประจ าบ้านในส่วนของยาแผนโบราณ
ตามกฎหมายว่าด้วยยาได้รับประกาศเป็นต ารายาแผนไทยของชาติ สธ. จึงได้ตัดต ารายาแผนไทยที่เป็นยาสามัญประจ าบ้าน
ในส่วนที่เป็นยาโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยาออกจากหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาประกาศก าหนดให้เป็นต ารายาแผนไทย
ทั่วไป และมีข้อสังเกตว่า การตัดหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาประกาศก าหนดให้เป็นต ารายาแผนไทยทั่วดังกล่าวออก  
โดยไม่มีการแก้ไขกฎกระทรวงการประกาศก าหนดต ารายาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 
พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับการก าหนดให้ต ารายาแผนไทยที่เป็นยาสามัญประจ าบ้านในส่วนของยาแผนโบราณตามกฎหมาย
ว่าด้วยยาได้รับการประกาศเป็นต ารับยาแผนไทยของชาติให้ชัดเจนด้วยนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาในการตีความได้  
และเห็นควรให้ สธ. พิจารณาความจ าเป็นในการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงการประกาศก าหนดต ารับยาแผนไทย
ของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ พ.ศ. 2558 ไปในคราวเดียวกัน 

3. รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว  
มีค าสั่งให้ สธ. รับร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. ไปพิจารณาทบทวนตามข้อสังเกตของ สคก. ตามข้อ 2. เพ่ือให้ได้ข้อยุติ 
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

4. สธ. เสนอว่า ได้พิจารณาทบทวนตามค าสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ตามข้อ 3. แล้ว เห็นว่า 
4.1 การประกาศภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของชาติหรือท่ัวไป ไม่ควรท าลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึงของภูมิ

ปัญญาการแพทย์แผนไทยที่เป็นเรื่องของการส่งเสริมการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยยามาใช้เป็นการก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะเจาะจงว่า ถ้าเป็นการส่งเสริมการใช้ยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยาต้องเป็นต ารับยาแผนไทยทั่วไปเท่านั้น 
หรือต้องเป็นต ารับยาแผนไทยของชาติเท่านั้น ดังนั้น ในการประกาศก าหนดต ารับยาแผนไทยใด ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศก าหนดให้เป็นยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา 
หรือเป็นยาแผนไทยที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกส่งเสริมให้มีการใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน 
ไม่ควรน าเหตุดังกล่าวมาก าหนดเป็นคุณสมบัติในการก าหนดให้เป็นต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต ารับยาแผนไทย
ทั่วไป โดยให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในการพิจารณาให้
ค าแนะน าต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการประกาศก าหนดให้ต ารับยาแผนไทยใดเป็นต ารับยาแผนไทย
ของชาติหรือต ารับยาแผนไทยทั่วไป 

4.2 ในคราวประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 91 -4/2563 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้ยืนยันการเสนอร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. ตามเดิม โดยไม่น ายาสามัญ
ประจ าบ้านแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือต ารับยาแผนไทยที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน มาก าหนดเป็น
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คุณลักษณะผูกโยงกับการประกาศก าหนดให้ต ารับยาแผนไทยใดเป็นต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต ารับยาแผนไทย
ทั่วไป จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นชอบต่อร่างกฎกระทรวงการประกาศก าหนดต ารับยาแผนไทย

ทั่วไปหรือต าราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. .... เนื่องจากเพื่อให้ภูมิปัญญาการแพทย์ที่เป็นต ารับยาแผนไทยหรือต ารา
การแพทย์แผนไทยที่มีประโยชน์ในการบ าบัดโรคการรักษาโรคการป้องกันโรคหรือมีคุณค่าในทางการแพทย์  
หรือการสาธารณสุขได้รับการคุ้มครองเป็นต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และมีข้อเสนอเพิ่มเติม คือ ต ารับยาแผนไทย 
ที่มีพืช/สมุนไพรเป็นวัตถุดิบในการปรุงยาหากท าเพื่อการค้าและใช้ในปริมาณมากต้องมีแหล่งวัตถุดิบ/แหล่งปลูกไม่เก็บ
จากป่าโดยตรงเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กรณีการเข้าถึงพันธุ์พืชได้แก่การเข้าไปเก็บหรือรวบรวมพืชไปใช้
ประโยชน์ตามมาตรา 53 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ. 2542 ท่ีก าหนดให้ผู้ใดท าการศึกษาทดลองหรือวิจัย
พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปพันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชดังกล่าวที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษาทดลองหรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืช
ป่าที่มไิด้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้าพ.ศ. 2547 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการประกาศก าหนดต ารับยาแผนไทยทั่วไปหรือต าราการแพทย์แผนไทยท่ัวไป 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 


