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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2560 วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020560 
 
เรื่อง : ขอสนับสนุนงบกลางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 

กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. รับทราบผลการด าเนินงานตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับ
ผลกระทบ (ตามข้อ 5) 

2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ 521.859 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม ทั้งนี้ ค าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ 
ของ กษ. ให้ถือว่าเป็นค าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของ ธ.ก.ส. 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559 เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบ

อุทกภัย ปี 2559/60 จ านวน 3 มาตรการ ซึ่งรวมถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย  
ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณและแนวทางการด าเนินการให้เป็นไปตาม
ความเห็นของ สงป. ซึ่ง สงป. มีความเห็นให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในกรอบวงเงิน 1,953.720 ล้านบาท และเห็นควรให้ กษ.  
ตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย กษ. กค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของอัตราการช่วยเหลือ
เกษตรกร ก่อนท่ีจะด าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการดังกล่าว 

2. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2559 รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอัตราการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ ตามที่ กษ. เสนอ โดยเห็นชอบหลักการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ และอัตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบ

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

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ (ครัวเรือนละ 3,000 บาท) 
3. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2560 เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กษ. เสนอ ดังนี้ 

3.1 เห็นชอบให้ กษ. ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 11 ต.ค. 2559 

3.2 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในกรอบวงเงินงบประมาณ 2,881.884 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ เพิ่มเติม ทั้งนี้ ค าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของ 
กษ. ให้ถือว่าเป็นค าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ธ.ก.ส. 

4. กษ. รายงานว่า มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ  
ซึ่ง ครม. มีมติเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559 และวันที่ 24 ม.ค. 2560 (ตามข้อ 1 และข้อ 3) เห็นชอบให้ด าเนินการ 
ในกรอบวงเงิน 4 ,835.604 ล้านบาท (1 ,953.720 + 2,881.884) เป็นมาตรการเพิ่มเติมจากระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2559 โดยช่วยเหลือเยียวยาด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ เป็นเงินอัตราครัวเรือนละ 3,000 บาท แก่เกษตรกร
ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

4.1 เป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่การผลิตอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตั้งแต่วันท่ี 18 พ.ค. 2559 จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนของภาคใต้ (ประมาณเดือน ก.พ. 2560) 

4.2 เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและประกอบกิจกรรมการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยงานของ กษ. ก่อนเกิดภัยเท่าน้ัน หากเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบมากกว่า 1 ด้าน ให้ได้รับการช่วยเหลือเพียง 
1 ด้าน โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ระบุว่าจะขอรับการช่วยเหลือด้านใด ทั้งนี้ กรณีเกษตรกรไม่ได้ขึ้นทะเบียนก่อนเกิดภัยพิบัติ
ให้หน่วยงานจัดท าบัญชีไว้เพื่อรวบรวมเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป 

4.3 เป็นเกษตรกรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ
และรับรองข้อมูลเกษตรกร ตามแนวทางการด าเนินงานท่ีก าหนด 

ทั้งน้ี กรอบวงเงินดังกล่าวยังไม่รวมกรอบวงเงินที่จะช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ  
ในระยะต่อไปจนสิ้นสุดฤดูฝน 

5. ผลการด าเนินงาน ข้อมูล ณ วันที่ 10 เม.ย. 2560 
5.1 จังหวัดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ตั้งแต่วันที่  

18 พ.ค. 2559 – 28 ก.พ. 2560 จ านวน 64 จังหวัด และคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
ได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ข้อมูล ณ วันที่ 23 มี.ค. 2560 
เกษตรกร 1,785,821 ครัวเรือน วงเงิน 5,357.463 ล้านบาท 
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5.2 เกษตรกรที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเยียวยาฯ ตามมติ ครม. รวมทั้งสิ้น 200,498 ครัวเรือน  
ในพื้นที่ 47 จังหวัด 

5.3 กษ. ได้ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของเกษตรกรที่ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาฯ และขออนุมัติงบกลางฯ  
จาก สงป. แล้ว จ านวน 1,605,768 ครัวเรือน วงเงิน 4,817.304 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.92 ของเกษตรกร 
ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด และได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว 1,582,355 ครัวเรือน  
วงเงิน 4,747.065 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.60 ของเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด 

6. กรอบวงเงินตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 11 ต.ค. 2559 และวันท่ี 24 ม.ค. 2560 รวมทั้งสิ้น 4,835.604 ล้านบาท 
ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรตามมาตรการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้ครอบคลุมจ านวนเกษตรกรที่ผ่านการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด จึงขอสนับสนุนงบกลางฯ เพิ่มเติม จ านวน 521.859 ล้านบาท (5,357.463 
– 4,835.604 = 521.859) 

7. กษ. ได้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณ
รายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบาง
กรณี พ.ศ. 2559 ที่ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งเรื่องให้ กค. สงป. สศช. และ สคร. ส าหรับกรณีที่ให้การเบิกจ่ายผ่านทาง
สถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล
หน่วยงานนั้น ซึ่งหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีความเห็น ดังนี ้

7.1 กค. และ สศช. เห็นชอบตามที่ กษ. เสนอ โดย สศช. มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ในส่วนของขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่อไป เช่น การตรวจสอบความซ้ าซ้อนและรับรองความถูกต้องของข้อมูล กษ. ควรด าเนินการตามแนวทางการ
ด าเนินงานมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ โดยเคร่งครัด
และอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นไปอย่างโปร่งใส รวดเร็ว และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

7.2 สคร. พิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินการตามมาตรการดังกล่าวเป็นกรณีที่ กษ . ได้รับงบประมาณ
โดยตรง ไม่ได้ผ่านสถาบันการเงินที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามนัยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการขอใช้งบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความ
เดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ การโอนเงินงบประมาณไปยัง ธ.ก.ส. เพื่อให้ ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชี
เกษตรกรต่อไป เป็นขั้นตอนปฏิบัติภายหลัง กษ. ได้รับเงินงบประมาณโดยตรงแล้วจึงไม่ส่งผลกระทบกับการด าเนินงาน
ของ ธ.ก.ส. ซึ่งเป็นสถาบันการเงินท่ีเป็นรัฐวิสาหกิจแต่อย่างใด 

มติ ครม. : รับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็น
ของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปด าเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2560 วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020560 
 
เรื่อง : รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ าและอาคารประกอบสัญญาที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ า

ห้วยน้ ารี อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวม 1,000 ล้านบาทขึ้นไป 
ที่กรมชลประทานได้ด าเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้วได้ผลการประกวดราคาต่ ากว่า
วงเงินงบประมาณและต่ ากว่าราคากลางที่ก าหนด รวมทั้งได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากส านักงบประมาณ (สงป.) แล้ว 
(รายการระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารี อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ก าหนดราคากลางเป็นเงิน 2,111,873,462.56 บาท ได้ผลการประกวดราคา 1,028,382,998.50 บาท) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 25 ต.ค. 2559 อนุมัติให้ส่วนราชการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการ

ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จ านวน 46 รายการ ซึ่งรวมถึงรายการ
ระบบส่งน้ าและอาคารประกอบสัญญาที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารี อันเนื่องมาจากพรราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์  
ในวงเงิน 2,114,700,000 บาท เงินส ารองเผื่อเหลือเผื่อขาด 105,700,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,220,400,000 บาท 
โดยก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ทั้งนี้ รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปดังกล่าว ให้ส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องพิจารณาและน าเสนอ ครม. เพ่ือทราบอีกครั้งหน่ึงก่อนด าเนินการต่อไป 

2. กษ. รายงานว่า กรมชลประทานได้ด าเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
รายการระบบส่งน้ าและอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารี อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 3 ก.พ. 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ 
ในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding:e-bidding) วงเงินงบประมาณ 2,114,670,000 บาท ก าหนดราคากลางเป็นเงิน 2,111,873,462.56 บาท 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้กรมชลประทานสามารถด าเนินการก่อสร้างระบบท่อ
ส่งน้ าและอาคารประกอบสัญญาที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารี 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แล้วเสร็จและเกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและประชาชนในพ้ืนท่ีโดยเร็ว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยได้ผลการประกวดราคา 1,028,382,998.50 บาท ซึ่ง สงป. เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างในวงเงิน
ดังกล่าวแล้ว โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปะจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 422,934,000 บาท ที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณแล้ว ส่วนที่เหลือจ านวน 605,448,998.50 บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2562 ต่อไป ซึ่งรายงานการดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินงบประมาณและระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณที่ ครม. ได้อนุมัติไว้แล้ว แต่เนื่องจากเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ที่มีวงเงินรวม ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป กรมชลประทานจึงต้องน าเสนอ ครม. ทราบอีกครั้งหนึ่งก่อน
ด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ สงป. มีข้อสังเกตว่า ราคาค่าก่อสร้างตามผลการประกวดราคา ต่ ากว่าราคากลางค่อนข้างมาก  
ขอให้กรมชลประทานด าเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2536 (เรื่อง มาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการ
สมยอมกันในการเสนอราคา) ที่ให้ก ากับดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ด้วย 

มติ ครม. : รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ติดตาม
ดูแลการด าเนินโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์โดยเร็ว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2560 วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020560 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 รวม 7 ฉบับ 
 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติอหลักการ 

1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกันเกี่ยวกับวัสดุ
กัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และในการเข้าด าเนินการของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตวางหลักประกันเพื่อการจัดการกากกัมมันตรังสี  
การจัดการเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว และเพื่อการเข้าด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี 
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 
และการต่อใบอนุญาต 

3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุ
กัมมันตรังสี พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการแจ้งการมีไว้ในครอบครอง 
หรือน าเข้าซึ่งวัสดุกัมมันตรังสี 

4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี 
พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ผู้ผลิต ประกอบ ประดิษฐ์ ปรับปรุง แปรสภาพ หรือดัดแปลงเครื่องก าหนด
รังสี มีไว้ในครอบครองหรือใช้ น าเข้า หรือส่งออกต้องขอรับใบอนุญาต 

5. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์  
และเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้การมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุนิวเคลียร์ 
น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านวัสดุนิวเคลียร์จะต้องได้รับอนุญาต รวมทั้งก าหนดให้การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านเช้ือเพลิง
นิวเคลียร์ใช้แล้วจะต้องได้รับใบอนุญาต 

6. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. ....  
ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ผู้มีไว้ในครอบครองวัสดุนิวเคลียร์บางประเภทที่ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต จะต้องแจ้ง  

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

เพื่อเป็นการเพิ่มการก ากับดูแลการใช้งานสารกัมมันตรังสี 
ให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสอดคล้องกับข้อก าหนด
มาตรฐานสากล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ต่อเลขาธิการส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
7. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี  

เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการโอนใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการ
ทางนิวเคลียร์ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
วท. เสนอว่า โดยพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ .ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ก าหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาต  
การแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ รวมทั้งสถานประกอบการ  
ทางนิวเคลียร์ต้องเป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบกับมาตรา 152 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้บรรดากฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2504 ที่ใช้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 270 วัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ดังนั้น ร่างกฎกระทรวงรวม 7 ฉบับดังกล่าว จะต้องมีผลใช้บังคับภายในวันที่  
29 ตุลาคม 2560 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ  

พ.ศ. 2559 รวม 7 ฉบับ และมีความเห็นว่า ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์  
เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 จ านวน 7 ฉบับ นั้น ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ปฏิบัติอยู่แล้ว 
และมีการปรับปรุงให้มีการก ากับดูแลรัดกุมยิ่งขึ้น มีการแก้ไขระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่สอดคล้องกับคู่มือ
ประชาชนแล้ว และได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกภูมิภาค 

มติ ครม. : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอขอถอนร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. .... เพื่อน ากลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติว่า 

1. อนุมัติหลักการ 
1.1 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการวางหลักประกันเกี่ยวกับ

วัสดุกัมมันตรังสี เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์ และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และในการเข้าด าเนินการของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. .... 
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1.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุ
กัมมันตรังสี พ.ศ. .... 

1.3 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้วัสดุ
กัมมันตรังสี พ.ศ. .... 

1.4 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการข้อรับใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์
และเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว พ.ศ. .... 

1.5 ร่างกฎกระรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแจ้งการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
1.6 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการโอนใบอนุญาตเกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี 

เครื่องก าเนิดรังสี วัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ พ.ศ. .... 
รวม 6 ฉบับ ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. อนุมัติให้ถอนร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับ
เครื่องก าเนิดรังสี พ.ศ. .... ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 18/2560 วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
020560 
 
เรื่อง : รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
 
สารัตถะ : ประธานกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เสนอ ครม. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ตามมติคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันท่ี 30 มี.ค. 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU ร่วมกับ

ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล และตามข้อเสนอแนะของสหภาพ
ยุโรปรวม 7 ประเด็น ได้แก่ (1) การออกกฎหมายล าดับรองและการเข้าเป็นภาคีข้อตกลงตามมาตรการรัฐเจ้าท่าของ 
FAO และ UNFSA (2) แผนการบริหารจัดการประมงทะเลไทย (3) การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท าประมง  
(4) การบังคับใช้กฎหมายประมง (5) ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (6) การจัดท าหนังสือคนประจ าเรือ (Seabook)  
ของแรงงานต่างด้าว (7) ความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค 

2. ผลการด าเนินการแก้ไขกฎหมาย 
2.1 ได้ด าเนินการศึกษา และเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายรวม 7 ประเด็น ได้แก่ (1) หลักเกณฑ์การท าการ

ประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ (2) หลักเกณฑ์ในการสั่งหยุดประกอบกิจการ หรือปิดโรงงาน กรณีที่เกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงาน (3) หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต (4) หลักเกณฑ์ในการจัดการกับของกลางที่ 
เน่าเสียจากการยึด (5) หลักเกณฑ์ในการด าเนินการกับเรือต่างชาติที่เข้ามาเทียบท่า (6) บทก าหนดโทษของผู้สนับสนุน
หรือได้รับผลการตอบแทนจากการกระท าผิด (7) หลักเกณฑ์การควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้ า 

2.2 ได้มีค าสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 795/2559 ลงวันที่ 24 พ.ย. 2559 เรื่อง ก าหนดประเภทการใช้เรือ  
ที่ก าหนดให้ “เรือประมง” บางประเภทสามารถขออนุญาตใช้เรือในการท าการประมงหรือท าการประมงและบรรทุกคน
โดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประธานกรรมการนโยบายการประมงชาติ/กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สามารถติดตามควบคุมการท าประมงของเรือประมงไทย 
สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ า ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์น้ า 
ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ร่างนโยบายการพัฒนาการประมง ได้ด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงปัญหา อุปสรรค 
โอกาส จุดแข็ง จุดอ่อน (SWOT Analysis) พร้อมทั้งจัดท าร่างนโยบายและแนวทางในการด าเนินการพัฒนาการประมง 
ทั้ง 4 ด้าน ดังน้ี 

3.1 ด้านนโยบายการส่งเสริมพัฒนา และแก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน้ าไทย  
ยุทธศาสตร์ 1) การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประมงนอกน่านน้ าไทย  

 2) การปรับโครงสร้าง และพัฒนาศักยภาพองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการประมง
นอกน่านน้ าไทย  

 3) การหาแหล่งประมงนอกน่านน้ าท่ีมีศักยภาพ 
 4) การบริหารจัดการและควบคุมดูแลการท าประมงนอกน่านน้ าไทย 

3.2 ด้านนโยบายการพัฒนาการประมงในน่านน้ าไทย 
ยุทธศาสตร์ 1) สร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ า 

 2) ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า 
 3) การจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงเพื่อความยั่งยืน 

3.3 ด้านนโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ยุทธศาสตร์ 1) การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิตให้แก่เกษตรกร 

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 2) ก ากับ ดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
 4) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายของทุกภาคส่วน 

3.4 ด้านนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเน่ืองด้านการประมงของประเทศ 
ยุทธศาสตร์ 1) การจัดท าฐานข้อมูลอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมง 

 2) เสริมสร้างมาตรฐานและความปลอดภัย 
 3) การสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 4) การเพิ่มขดีความสามารถและโอกาสในการแข่งขันทางการค้า 
 5) การบริหารจัดการอุตสาหกรรมประมงอย่างยั่งยืน 

4. ปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่อนุญาตให้ท าการประมงได้ ส าหรับปี 2560 ผลการค านวณค่าระดับผลจับสูงสุด 
ที่ยั่งยืน (MSY) ปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่ กป. เสนอในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
ครั้ งที่  1/2560 เมื่อวันที่  30 มี .ค .  2560 มีค่าความแตกต่างน้อยมาก (ระหว่างร้อยละ 0.4 – 2.7 )  
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ใช้ค่าปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่อนุญาตให้ท าการประมงได้  
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ในปี 2559 เป็นค่าปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่อนุญาตให้ท าการประมงได้ในปี 2560 (1 เม.ย. – 31 มี.ค. 2561) ดังนี ้
4.1 สัตว์น้ าหน้าดิน ประมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ท าการประมงได้ (เมตริกตัน) ในอ่าวไทย 715,294  

ฝ่ังอันดามัน 216,467 
4.2 ปลาผิวน้ า ประมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ท าการประมงได้ (เมตริกตัน) ในอ่าวไทย 230 ,803  

ฝ่ังอันดามัน 110,184 
4.3 ปลากะตัก ประมาณสูงสุดที่อนุญาตให้ท าการประมงได้ (เมตริกตัน) ในอ่าวไทย 172,607 ฝ่ังอันดามัน 

29,650 

มติ ครม. : รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


