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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 24/2561 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120661 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงทีใ่ช้สนับสนุนเรือท่ีใช้ท าการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ าถือปฏิบัติ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงท่ีใช้สนับสนุนเรือท่ีใช้ท า
การประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ าถือปฏิบัติ พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนให้
เจ้าของเรือประมงท่ีใช้สนับสนุนเรือท่ีใช้ท าการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ าถือปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. เสนอว่า โดยที่มาตรา 89/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม  

โดยพระราชก าหนดการประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 บัญญัติให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้เจ้าของเรือประมงท่ีใช้สนับสนุนเรือท่ีใช้ท าการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ าปฏิบัติได้ 
เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
ประกอบกับในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2558 นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ กษ. เร่งพิจารณา
จัดท ากฎหมายล าดับรองตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย
ของประเทศไทยเป็นไปตามหลักสากล ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง
การท าประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้เจ้าของเรือประมงท่ีใช้สนับสนุน
เรือท่ีใช้ท าการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ าถือปฏิบัติ จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

2. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขให้เจ้าของเรือประมงท่ีใช้สนับสนุนเรือท่ีใช้ท าการประมงหรือเรือ  
ขนถ่ายสัตว์น้ าถือปฏิบัติ สรุปได้ดังนี้ 

2.1 ก าหนดให้เจ้าของเรือท่ีจดทะเบียนเรือบรรทุกน้ ามันเพื่อการประมงหรือเรือบรรทุกน้ าจืดที่มีขนาด  
ตั้งแต่ 30 ตันกรอส และเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยเป็นเรือกลเดินทะเลชายใกล้ฝั่ง เรือกลเดินทะเล
เฉพาะเขต เรือกลเดินทะเลชายแดน เรือกลทะเลระหว่างประเทศ ประเภทการใช้บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ ามันที่มีจุดวาบไฟต่ า

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้หน่วยงานสามารถด าเนินงานได้ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด และประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบ 
ควบคุม และเฝ้าระวังการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กว่า 60 องศาเซลเซียส และประเภทการใช้บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ ามันที่มีจุดวาบไฟสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส ขนาดตั้งแต่ 
30 ตันกรอสแต่ไม่เกิน 1,000 ตันกรอส ติดตั้งระบบติดตามเรือตามมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อก าหนดเ  
ชิงหน้าท่ีของระบบติดตามเรือประมงท่ีได้จดทะเบียนเป็นเรือขนถ่ายสัตว์น้ าหรือเก็บรักษาสัตว์น้ า รวมทั้งแจ้งข้อมูล  
รหัสกล่องหรือรหัสอุปกรณ์ ช่ือ หรือหมายเลขทะเบียนเรือ ภาพถ่ายเรือ ตามแบบรายงาน ศฝป. 4 A ต่อศูนย์ปฏิบัติเฝ้า
การระวังการท าการประมงภายใน 7 วัน หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จ ยกเว้นเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น้ ามันเตา และเรือบรรทุก
ผลิตภัณฑ์น้ ามันที่มีการท าสัญญาโดยตรงกับบริษัทน้ ามันในประเทศไทย ให้เป็นผู้จัดส่งผลิตภัณฑ์น้ ามันระหว่างคลังน้ ามัน
ในประเทศไทย หรือขนส่งผลิตภัณฑ์น้ ามันระหว่างคลังน้ ามันในประเทศไทยกับต่างประเทศ 

2.2 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่จดทะเบียนตามข้อ 2.1 ต้องแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงทุกครั้งด้วยวิธีการ
แจ้งโดยตรงหรือทางโทรสาร ไปยังศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกก่อนด าเนินการไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง และต้องดูแล
ระบบติดตามเรือให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาการแจ้งปิดระบบติดตามเรือ ให้แจ้งตามแบบรายงาน ศฝป. 1A  
โดยให้ท าได้เฉพาะกรณี ดังนี้ 

2.2.1 เรือเกิดการช ารุด เสียหายต้องซ่อมแซมโดยน าเรือข้ึนคาน โดยต้องมีหนังสือรับรองจากอู่ซ่อมเรือ 
โดยระบุวันท่ีเริ่มต้นข้ึนคาน และลงจากคาน 

2.2.2 อุปกรณ์ระบุต าแหน่งเรือช ารุด และอยู่ระหว่างซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยต้องมีหนังสือ
รับรองจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 

2.2.3 เรืออับปาง โดยแนบส าเนารายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดีมาด้วย 
2.2.4 แจ้งงดการใช้เรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย โดยแนบส าเนาเอกสาร  

ที่เกี่ยวข้องให้ทราบด้วย 
2.3 ก าหนดให้เจ้าของเรือท่ีจดทะเบียนเรือตามข้อ 2.1 ที่ได้แจ้งหรือขออนุญาตใดๆ ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Single Window @ Marine Department ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าก าหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นการ
แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงตามกฎกระทรวงนี้ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการให้เจ้าของเรือประมงท่ีใช้สนับสนุนเรือท่ีใช้ท าการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์
น้ าถือปฏิบัติ พ.ศ. …. ตามที่  กษ. เสนอ และให้ส่ง  สคก. ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดนรับความเห็นของ คค.  
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 24/2560 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120661 
 
เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรประจ าเดือนเมษายน 2561 และแนวโน้มเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรประจ าเดือนเมษายน 2561 และแนวโน้มเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกร ในเดือน เม.ย. 2561 อยู่ท่ีระดับ 154.29 ลดลงจากเดือน เม.ย. 2560  

ร้อยละ 0.67 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัว ลดลง ร้อยละ 9.33 โดยสินค้าส าคัญที่มีราคา ลดลง  ได้แก่  
ปาล์มน้ ามัน ยางพารา สับปะรด และสุกร ดัชนีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.55 โดยสินค้าส าคัญที่มีราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา สับปะรด สุกร และไก่เนื้อ 

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตร ในเดือน เม.ย. 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า  
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัว ลดลงร้อยละ 9.33 สินค้าท่ีราคาปรับตัว ลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา สับปะรด 
และสุกร สินค้าที่ราคาปรับตัว เพ่ิมขึ้น  ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความช้ืน มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไข่ไก่  
เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 2.54 โดยสินค้าท่ีราคาปรับตัว ลดลง ได้แก่ สับปะรด 
และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าที่ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส าปะหลัง  

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตรในเดือน เม.ย. 2561  เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันที่ผ่านมา 
ดัชนีผลผลิต เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.55 สินค้าส าคัญที่ผลผลิต เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา 
สับปะรด สุกร และไก่เนื้อ สินค้าส าคัญที่ผลผลิต ลดลง ได้แก่ มันส าปะหลัง และปาล์มน้ ามัน และเมื่อเปรียบเทียบกับ 
เดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 8.42 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน 
และไข่ไก่ สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สับปะรด สุกร และไก่เนื้อ 

แนวโน้มเดือน พ.ค. – มิ.ย. 2561 
เดือน พ.ค. 2561  วัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือน พ.ค. 2561 อยู่ท่ีระดับ 149.38 เพิ่มขึ้นจากเดือน  

พ.ค. 2560 ร้อยละ 7.94 ดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.82 สินค้าส าคัญที่ราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลิต
สินค้าเกษตร ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  
- 
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ปาล์มน้ ามัน สับปะรด เงาะ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ ดัชนีผลผลิตปรับตัว ลดลงร้อยละ 4.32 สินค้าส าคัญที่มีการ ลดลง  
ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน สับปะรด สุกร ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม แนวโน้มสินค้าเกษตรที่ส าคัญเดือน พ.ค. 2561  
ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา ปาล์มน้ ามัน สับปะรด เงาะ สุกร ไก่เนื้อ และไข่ไก่ 

สินค้าส าคัญท่ีมีผลผลิตออกมาเดือน พ.ค. 2561 ได้แก่ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และสับปะรด 
เดือน มิ.ย. 2561 ดัชนีรายได้เกษตรกรคาดว่าอยู่ในระดับทรงตัว และดัชนีคาดว่าจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ

เดือน มิ.ย. 2560 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน สุกร ไก่เนื้อ เงาะ และสับปะรด 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 24/2561 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120661 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม พ.ศ. ....   
ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม ในท้องที่ต าบลท่าสองคอน 

ต าบลเกิ้ง ต าบลตลาด ต าบลแก่งเลิงจาน ต าบลเขวา และต าบลแวงน่าง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ตามขั้นตอนท่ีพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดูและยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน 
ปรากฏว่ามีค าร้องทั้งหมด จ านวน 9 เรื่อง 172 ราย 169 ฉบับ ดังนี้ (1) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จ านวน 3 เรื่อง  
มีผู้ร้อง 122 ราย 126 ฉบับ (2) ด้านการคมนาคมและขนส่ง จ านวน 1 เรื่อง มีผู้ร้อง 28 ราย 14 ฉบับ  
(3) ด้านการแก้ไขข้อก าหนดและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จ านวน 5 เรื่อง มีผู้ร้อง 22 ราย 29 ฉบับ คณะกรรมการผังเมือง
ได้ประชุมพิจารณาค าร้องดังกล่าวแล้ว มีมติให้ยกค าร้อง ท้ัง 9 เรื่องดังกล่าว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว  
มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังน้ี 
1. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดินให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินและ

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายผังเมือง หากเป็นบริเวณที่มีเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ขอให้ก าหนดแนวเขต
ปฏิรูปท่ีดินและสัญลักษณ์สีแดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมไว้ในแผนผังก าหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน และมีข้อก าหนดให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว้ในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.สป.กษ./พด./ปศ./กสก./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การออกกฎกระทรวงด าเนินการได้โดยรวดเร็ว และ
เพื่อให้มาตรการทางผังเมืองมีผลใช้บังคับในท้องที่ตามเขตผังเมืองรวม  
อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะโดยรวมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



6 

 

2. เพื่อป้องกันปัญหาน้ าท่วม ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมืองให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของกฎกระทรวงดังกล่าว และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยควรค านึงถึงการควบคุม  
การก่อสร้างต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้ าในพื้นที่ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม พ.ศ. ....  ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง 
สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ทส. พน. อก. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 24/2561 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
120661 
 

เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 
 

สารัตถะ : กนช. เสนอ ครม. รับทราบและเห็นชอบผลการประชุม กนช. ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561  
ซึ่งนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้เห็นชอบให้เสนอ ครม. ทราบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กนช. รายงานว่า ในการประชุม กนช. ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 โดยมีนายกรัฐมนตรี  

เป็นประธานการประชุม มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
1. ที่ประชุมมีมติรับทราบ 4 เรื่อง ได้แก ่

1.1 รายงานผลการด าเนินงานเรื่องต่างๆ เช่น การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า มีการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านได้ 7,234 หมู่บ้าน เจาะบ่อบาดาลได้ 1,965 แห่ง เพิ่มพื้นท่ีชลประทานได้ 
1,786,193 ไร่ 

1.2 ความก้าวหน้า (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ให้ความเห็น และมีก าหนดส่งร่างดังกล่าวเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2561 

1.3 การรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการประชุมน้ าโลก ระหว่างวันท่ี 16 – 22 มีนาคม 2561  
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และปฏิญญาเสียมราฐ ระหว่างวันท่ี 4 – 5 เมษายน 2561 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

1.4 แผนการบริหารจัดการน้ าในฤดูฝนปี  2561 เช่น (1) ให้จังหวัดท าแผนการบริหารจัดการ  
(2) ให้กรมชลประทานร่วมกับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการรับน้ าเข้าพ้ืนท่ี
ลุ่มต่ าให้ทันก่อนการรับน้ าหลาก (3) ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ า 

2. เรื่องพิจารณา 5 เรื่อง ได้แก ่
2.1 ปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงาน โครงการ  และงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าท้ังระบบ 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ได้ติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ า 

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

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าระหว่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปี 2561 พบว่ามีแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า รวมวงเงิน 95,980.5749 ล้านบาท 
แยกตามแผนงานท่ีหน่วยงานเสนอ สามารถจ าแนกเป็น งบพ้ืนฐาน (Function) วงเงิน 2,308.58 ล้านบาท (ร้อยละ 2.41) 
งบพ้ืนท่ี (Area) วงเงิน 14,304.18 ล้านบาท (ร้อยละ 14.90) และงบแผนงานด้านนโยบาย (Agenda) วงเงิน 79,367.83 ล้านบาท 
(ร้อยละ 82.69) โดยแผนงานบูรณาการทรัพยากรน้ าที่อยู่ ภายใต้แผนงาน Agenda มีวงเงินเพียง 61,225.27 ล้านบาท 
(ร้อยละ 63.79 ของวงเงินรวม) ท าให้ไม่สามารถตรวจสอบ ก ากับ และติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าในภาพรวมของประเทศได้ รวมทั้งไม่สามารถบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ 
จึงได้ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ และงบประมาณการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าของประเทศ 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ  โดย (1) ให้มีผู้แทน สทนช. อยู่ในคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค เพื่อพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค และ (2) มอบ สทนช. ร่วมกับ 
สศช. มท. และ สงป. พิจารณาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงานและโครงการจากทุกแหล่งเงิน 

2.2 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และโครงการส าคัญ ปี 2562 – 2565 
จากการก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบ (Area Based) 

66 พื้นที่ มีแผนงานโครงการขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและด าเนินการได้ภายในปี 2562 – 2565 จ านวน 30 โครงการ 
โดยมีโครงการส าคัญ ปี 2562 จ านวน 13 โครงการ ซึ่งโครงการที่มีความพร้อมด าเนินการแต่ยังไม่ได้เสนอ กนช. 
เห็นชอบในหลักการ ได้แก่ (1) กรมชลประทาน จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการประตูระบายน้ าล าน้ าพุง – น้ าก่ า  
และคลองผันน้ า 4 สาย จังหวัดสกลนคร และโครงการประตูระบายน้ าบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ า จังหวัดสกลนคร  
(2) กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 โครงการ คือ โครงการอุโมงค์ระบายน้ าที่มีความพร้อมของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
อุโมงค์ระบายน้ าใต้คลองทวีวัฒนา และอุโมงค์ระบายน้ าใต้คลองแสนแสบ 

ที่ประชุมมีมติ 
2.2.1 มอบหมาย กษ. โดยกรมชลประทานน าโครงการประตูระบายน้ าล าน้ าพุง – น้ าก่ า และคลองผันน้ า 

4 สาย จังหวัดสกลนคร และโครงการประตูระบายน้ าบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ า จังหวัดสกลนคร เสนอ กนช. ในครั้งต่อไป 
2.2.2 มอบหมาย มท. โดยกรุงเทพมหานคร น าโครงการอุโมงค์ระบายน้ าใต้คลองทวีวัฒนาและอุโมงค์

ระบายน้ าใต้คลองแสนแสบเสนอ กนช. ในครั้งต่อไป 
2.2.3 มอบหมาย กษ. โดยกรมชลประทาน และ มท โดยกรุงเทพมหานคร เร่งรัดการออกแบบ

โครงการในกลุ่มสถานภาพท่ีอยู่ระหว่างการออกแบบให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561 เพื่อเสนอ กนช. ในครั้งต่อไป 
2.3 โครงการระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดหนองบัวล าภู 

ตามที่นายกรัฐมนตรีตรวจราชการจังหวัดหนองบัวล าภู เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 สั่งการให้เร่งรัด
การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในจังหวัดหนองบัวล าภูในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
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เนื่องจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีการเกษตร แต่อยู่ในเขตชลประทานเพียง 184,192 ไร่ (ร้อยละ 10.6 ของพื้นที่การเกษตร) 
และอาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติเป็นหลัก ท าให้ขาดแคลนน้ าส่งผลให้ปริมาณผลิตผลทางการเกษตรต่ า ไม่สามารถเพาะปลูก
ได้ในฤดูแล้ง เกิดการว่างงาน จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องจัดหาน้ า เพื่อให้เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูก  
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) จึงให้ สทนช. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความถูกต้อง ไม่ซ้ าซ้อน โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตาม เรื่อง โครงการขุดเจาะน้ าบาดาล  
และระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2561 โดยผู้แทนกระทรวงพลังงาน ยินดีสนับสนุน
ระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ดังน้ัน จังหวัดหนองบัวล าภูจึงได้เสนอโครงการระบบกระจายน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อให้ กนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ที่ประชุมมีมติ 
2.3.1 เห็นชอบในหลักการโครงการระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยให้ มท. (จังหวัดหนองบัวล าภู) 

ด าเนินการปรับแผนใช้เงินเหลือจ่ายของหน่วยงานก่อน หากมีความจ าเป็นต้องใช้งบกลาง ให้ประสานกับ สงป. 
ด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2.3.2 เห็นชอบในหลักการให้ พน. สนับสนุนโครงการฯ 
2.4 การปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2550 

สืบเนื่องจากมติ กนช. ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบโครงสร้าง 
และการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ สทนช. ระยะที่ 2 กองวิชาการ กองความร่วมมือระหว่างประเทศ และ สทนช.  
ภาค 1 – 6 โดย สทนช. ภาค 1 – 6 มีหน้าที่ (1) ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ า (2) แปลงยุทธศาสตร์  
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ าไปสู่การปฏิบัติ (3) การจัดท าระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ า  
เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าภาค (4) ควบคุม ก ากับบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในเขตลุ่มน้ าให้สอดคล้องเชื่อมโยง
กับศักยภาพของพื้นที่ ดังนั้น เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงจากระดับประเทศไปสู่ภาค ลุ่มน้ า และจังหวัด โดยผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมให้สามารถเช่ือมโยงการท างานให้มีสิทธิภาพภายใต้ กนช. โดย สทนช. จ าเป็นต้องอาศัยกลไกคณะกรรมการ  
ลุ่มน้ าในการขับเคลื่อนแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและนโยบายส าคัญในระดับลุ่มน้ า จึงเห็นควรยกเลิกระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และให้ยกร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฉบับใหม่ 
โดยปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ กนช. ให้สอดคล้องกับค าสั่งส านักนายกรับมนตรี ที่ 24/2561  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ลงวันท่ี 29 มกราคม 2561 และปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการลุ่มน้ า และให้ สทนช. เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการลุ่มน้ า 

ที่ประชุมมีมติ 
2.4.1 เห็นชอบให้ สทนช. เป็นเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ า 
2.4.2 เห็นชอบในหลักการให้ปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ า
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แห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยมอบหมาย สทนช. ร่วมกับ สคก. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยกร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ าแห่งชาติ พ.ศ. .... เสนอ ครม. พิจารณาต่อไป 

2.5 การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ด้านนโยบายการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 

ตามค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 2/2561 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2561 เรื่อง การจัดสรรภารกิจและ
บุคลากรของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ข้อ 6 (4) ให้โอนบรรดาหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติ ครม. ของส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ในกรมทรัพยากร
น้ าไปเป็นอ านาจของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และมติ กนช. ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2561 
เห็นชอบโครงสร้างและการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ สทนช. ระยะที่ 2 ให้มีกองความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่ง สทนช. 
ยังไม่สามารถด าเนินการตามค าสั่งหัวหน้า คสช. และมติ กนช. ดังกล่าวได้อย่างมีเอกภาพ เนื่องจากขาดความชัดเจน
เกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและอ านาจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลกระทบต่อ
การตั้งงบประมาณด าเนินการและการจัดสรรบุคลากร เนื่องจากการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศ มีจ านวนมากท้ังในกรอบ ความร่วมมือสหประชาชาติ เช่น UN – Water, SDGs 2030 และองค์การ
ระหว่างประเทศและกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศอื่นๆ : Mekong River Commission, Mekong – Lancang 
Cooperation เป็นต้น จึงเห็นควรให้มีหน่วยงานหลักเพียงหน่วยเดียวในประเทศไทย (Single National Focal Point) 

ที่ประชุมมีมติ 
2.5.1 เห็นชอบให้ สทนช. เป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบายในการประสานงานการบริหารจัดการน้ า  

กับองค์การนานาชาติ องค์การระหว่างประเทศ ความร่วมมือทวิภาคี พหุภาคี และให้เป็นหน่วยงานหลักในการกระจาย
ภารกิจท่ีเกี่ยวข้องให้ครอบคลุมทุกหน่วยปฏิบัติ 

2.5.2 เห็นชอบให้ สทนช. ร่วมกับ สคก. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน ก.พ. เสนอปรับปรุงแก้ไข
กฎหมาย ระเบียบ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องทั้งระดับนโยบาย อัตราก าลังและงบประมาณ และเสนอ ครม. 
เห็นชอบต่อไป 

3. เรื่องอื่นๆ 
นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มีข้อสั่งการเพิ่มเติมว่า ให้ สทนช. และหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้อง ร่วมช้ีแจงสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและสื่อมวลชนต่างๆ ให้รับทราบถึงการด าเนินงานของรัฐบาล  
ว่าด าเนินการอะไรบ้าง เนื่องจากยังมีหลายประเด็นท่ีประชาชนยังไม่รับทราบ โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
มีโครงการขนาดใหญ่ที่รัฐบาลได้เตรียมแผนงานโครงการไว้แล้ว ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอุทกภัย และหากโครงการใด  
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ ต้องมีเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ และต้องช้ีแจงรายละเอียดเป็นรายภาค รายจังหวัด 
หรือกลุ่มจังหวัดด้วย 
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มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 
ตามที่ กนช. เสนอ และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามผลการประชุมฯ ดังกล่าวต่อไป 
โดยรายละเอียดของงบประมาณในการด าเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. และ กนช. รับความเห็น
ของส านักงาน ก.พ.ร. ไปด าเนินการด้วย ท้ังนี้ ในกรณีเรื่องใดท่ีเป็นอ านาจของ ครม. ในการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติ 
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัด/ขับเคลื่อนการด าเนินงานและโครงการต่างๆ ในความ
รับผิดชอบท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน โครงการตามพระราชด าริที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ และโครงการตามแผนงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีความพร้อมและได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ให้แล้วเสร็จโดยด่วน 
 


