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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

240962 

 
เรื่อง : การขยายระยะเวลาแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.)  

และโครงการแผนฟนฟูการเกษตร (ผกก.) 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ การขยายระยะเวลาแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกรตามโครงการ  
ปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟนฟูการเกษตร (ผกก.) ออกไปอีก 5 ป จากเดิม 
ท่ีสิ้นสุดโครงการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 เปน วันท่ี 30 กันยายน 2567 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดดําเนินโครงการโดยสนับสนุนสินเช่ือในการประกอบอาชีพแกเกษตรกรในป 2535 และป 2536 

จํานวน 2 โครงการ ดังน้ี 
1.1 โครงการแผนฟนฟูการเกษตร (ผกก.) ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2534 

ดําเนินการในพ้ืนท่ีเปาหมาย 42 จังหวัด 120 อําเภอ 10 ,354 หมูบาน มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกร  
ในพ้ืนท่ียากจนสามารถทําการผลิตทางการเกษตรตามแผนการผลิตของตนเองได โดยรัฐบาลสนับสนุนสินเช่ือดอกเบ้ียต่ํา
รอยละ 5 ตอป ผานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มีหนวยงานรวมดําเนินการ คือ กรมสงเสริม
การเกษตร ซึ่งดําเนินการในระหวาง ป 2535 – 2539 โดยมีเกษตรกรเขารวมและกูเงินตามโครงการ 255,745 ราย 
ตนเงินกู 7,444 ลานบาท 

1.2 โครงการปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 
28 ธันวาคม 2536 มีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกรลดพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีมีปญหา ไดแก ขาวในพ้ืนท่ีไมเหมาะสม 
มันสําปะหลัง กาแฟ พริกไทย และใหทํากิจกรรมอ่ืนทดแทน อาทิ ไรนาสวนผสม ไมผล โคเน้ือ โคนม ฯลฯ โดยรัฐบาล
สนับสนุนปจจัยการผลิตและสินเช่ือดอกเบ้ียต่ํา รอยละ 5 ตอป ผาน ธ.ก.ส. โดยมีหนวยงานรวมดําเนินการ คือ  
กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรมปาไม และกรมชลประทาน ซึ่งดําเนินการในระหวางป 2537 – 2540  
โดยมีเกษตรกรเขารวมและกูเงินตามโครงการ 143,858 ราย ตนเงินกู 9,922 ลานบาท 

1.3 วงเงินสินเช่ือของโครงการ คปร. และ ผกก. รวมท้ังสิ้น 17,366 ลานบาท โดยเปนแหลงเงินของ ธ.ก.ส. 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหเกษตรกรไดมีเวลาชําระหน้ีอยางตอเน่ืองตามศักยภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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8,202 ลานบาท เงินงบประมาณ 4,500 ลานบาท มีเกษตรกรกูเงินจากท้ัง 2 โครงการ รวม 399,603 ราย 
1.4 โครงการ คปร. และ ผกก. ดําเนินมาตั้งแตเริ่มตนจนถึงป 2547 เกษตรกรบางรายไมประสบผลสําเร็จ

ในการดําเนินงานตามแผนของโครงการดวยสาเหตุวาเกษตรกรเลือกทํากิจกรรมท่ีไมมีประสบการณ เชน ไรนาสวนผสม 
ไมยืนตน โคนม โคเน้ือ ฯลฯ ถึงแมวาจะไดรับการฝกอบรม แตยังขาดความชํานาญ จึงสงผลใหไมไดผลผลิต ไดผลผลิต
จํานวนรอย ทําใหรายไดต่ํากวารายจาย นอกจากน้ี ยังมีเหตุสุดวิสัยและภัยพิบัติตางๆ เชน ปญหาภัยแลง นํ้าทวม  
และโรคระบาด ทําใหผลผลิตไดรับความเสียหายหรือประสบปญหาดานการตลาดและราคา ทําใหไมสามารถชําระหน้ี  
ไดตามกําหนด จึงมีการเรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือปญหาหน้ีสิน ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2547 มีเกษตรกร  
เปนหน้ีคงเหลือ 180,996 ราย (โครงการ คปร. มีเกษตรกรเปนหน้ี 84,076 ราย และโครงการ ผกก. มีเกษตรกรเปนหน้ี 
96,920 ราย) ตนเงินกู 8,120 ลานบาท (โครงการ คปร. ตนเงินกู 5,717 ลานบาท และโครงการ ผกก. ตนเงินกู 
2,403 ลานบาท) จําแนกเปนเงินของ ธ.ก.ส. 2,083 ลานบาท เงินงบประมาณ 4,378 ลานบาท และเงินกองทุนรวม
เพ่ือชวยเหลือเกษตรกร 1,659 ลานบาท 

2. คณะอนุกรรมการประสานงานเช่ือชวยเหลือเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสรางและระบบการผลิต
การเกษตร ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบใหขอขยายระยะเวลาการแกไข
ปญหาหน้ีสินเกษตรกรตามโครงการ คปร. และ ผกก. ออกไปอีกเปนระยะเวลา 5 ป เพ่ือใหเกษตรกรไดมีเวลา 
ในการชําระหน้ี เน่ืองจากยังมีเกษตรกรบางสวนท่ีมีความสามารถในการชําระหน้ีตามศักยภาพไดอยางตอเน่ือง  
และเพ่ือเปนการรักษาวินัยการชําระหน้ีของเกษตรกร จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกร  
ตามโครงการ คปร. และ ผกก. ออกไปเปนระยะเวลา 5 ป ท้ังน้ี การขอขยายระยะเวลาดังกลาว ธ.ก.ส. จะงดคิดคาบริหาร
สินเช่ือในอัตรารอยละ 3 ตอปของตนเงินกูคงเหลือท้ังหมดท่ีจะขยายระยะเวลาชําระหน้ีออกไป จึงไมกอใหเกิดภาระ
คาใชจายของรัฐบาลแตอยางใด 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสรางและระบบการผลิต
การเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟนฟูการเกษตร (ผกก.) ออกไปอีก 5 ป ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากําหนดมาตรการเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ียังคง
เปนหน้ีใหสามารถชําระหน้ีไดท้ังหมดภายในกําหนดระยะเวลา 5 ปดังกลาว รวมท้ังใหรับความเห็นของสํานักงบประมาณ
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลางและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร) และหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของเรงดําเนินตามมาตรการท่ีเก่ียวของเพ่ือปลดเปลื้องหน้ีสิน โดยการตัดจําหนายหน้ีสูญสําหรับเกษตรกรลูกหน้ี  
ท่ีไมมีศักยภาพในการชําระหน้ี เพ่ือใหการบริหารจัดการหน้ีสินเกษตรกรเปนไปอยางถูกตอง สะทอนความเปนจริง  
รวมท้ังเพ่ือลดภาระงบประมาณของรัฐบาล 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

240962 

 
เรื่อง : ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือแกไขหรือเยียวยาความเดือดรอนเสียหาย

ในบางกรณี พ.ศ. 2559 เพ่ือดําเนินงานโครงการปองกันและจํากัดโรคใบดางมันสําปะหลัง 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. อนุมัติใหดําเนินงานโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลังตามมติคณะกรรมการนโยบายและ

บริหารจัดการมันสําปะหลัง 
2. อนุมัติวงเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง จํานวน 

286,684,960 บาท แบงเปน งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 136,200,000 บาท และงบดําเนินงาน
ประเภทคาตอบแทน ใชสอย จํานวน 150,484,960 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการปองกันและ
จํากัดโรคใบดางมันสําปะหลัง จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากงบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

3. อนุมัติการดําเนินโครงการใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีเกษตรกรข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมสงเสริมการเกษตร 
ท้ังท่ีมีเอกสารสิทธ์ิและไมมีเอกสารสิทธ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอเรื่องการ ดําเนินงานโครงการ ปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง  

และคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในหลักการแลวเมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2562 สวนคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนจาก
การดําเนินโครงการ โดยขอรับอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  จํานวน 286,684,960  บาท แบงเปน งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป   
จํานวน 136,200,000 บาท และงบดําเนินงานประเภทคาตอบแทน ใชสอย จํานวน 1 50,484,960 บาท  
เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ ปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง  ประกอบดวย งบดําเนินงาน  
จํานวน 150,484,960 บาท แบงเปน  คาบริหารจัดการโครงการ จํานวน 1 4,284,960 บาท คาใชจายในการกําจัด
ตนมันสําปะหลังท่ีเปนโรคใบดางและแมลงหว่ีขาวยาสูบพาหะนําโรค จํานวน 136,200,000 บาท และงบอุดหนุนท่ัวไป 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือกําจัดตนมันสําปะหลังท่ีเปนโรคในพ้ืนท่ี เพ่ือตัดวงจร  
การระบาดของโรคไมใหระบาดสรางความเสียหายแกเกษตรกรและสงผล
กระทบถึงอุตสาหกรรมตอเน่ือง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จํานวน 136,200,000 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการชดเชยรายไดใหกับเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังท่ีไดรับผลกระทบ
จากโรคใบดาง  โดยตองตรวจสอบพ้ืนท่ีและจํานวนเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังท่ีไดรับผลกระทบใหถูกตองครบถวน  
และหรือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการขอใชงบประมาณรายจายงบกลาง 
รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือแกไขหรือเยียวยาความเดือดรอนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559 
แลวแตกรณ ีและเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง พิจารณาใหความเห็นชอบกอนขอทําความ
ตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณและนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติใหดําเนินโครงการปองกันและกําจัดโรคใบดางมันสําปะหลัง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
โดยในสวนของงบประมาณคาใชจายตางๆ ท่ีจะใชในการดําเนินการ ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0718/18863  
ลงวันท่ี 20 กันยายน 2562) 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

240962 

 
เรื่อง : การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (นายสาโรช งามขํา) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง นายสาโรช งามขํา ขาราชการพลเรือนสามัญ ตําแหนง ปศุสัตวพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร (ผูอํานวยการเฉพาะดาน) (นายสัตวแพทย) ระดับสูง) สํานักงานปศุสัตวพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
กรมปศุสัตว ใหดํารงตําแหนง นายสัตวแพทย (นายสัตวแพทยทรงคุณวุฒิ) กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ตั้งแตวันท่ี 29 มีนาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ และรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) 
ไดใหความเห็นชอบดวยแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอขอแตงตั้งขาราชการดังกลาว ซึ่ง ก.พ. ไดพิจารณาคุณสมบัติ

และประเมินผลงานของขาราชการดังกลาวแลว ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.4/ว 16 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2538 
เห็นวา เปนผูมีคุณสมบัติและผลงานท่ีแสดงถึงความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญเหมาะสมกับตําแหนงท่ีจะแตงตั้ง 
ผูบังคับบัญชาจึงอาจดําเนินการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามท่ีขอใหพิจารณาประเมินได โดยใหมีผลไมกอนวันท่ี  
29 มีนาคม 2562 ซึ่งเปนวันท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดรับคําขอประเมินพรอมเอกสารประกอบการขอประเมินครบถวนสมบูรณ 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอให
สํานักงานองคมนตรีนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งขาราชดังกลาวใหดํารงตําแหนง
ตอไปแลว 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบาย  
ของรัฐบาล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

240962 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ รางพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. ....  ท่ีผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว และเห็นชอบใหเพ่ิมเติมบทเฉพาะกาล  
เพ่ือรองรับระยะเวลาการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและกรรมการผูแทนเกษตรกรท่ีแตงตั้งไวแลว  
ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 เพ่ือประโยชนในการนับวาระการดํารงตําแหนง  
ของกรรมการดังกลาวตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 7) ในช้ันการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
โดยท่ีพระราชบัญญัติ กองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม มี บทบัญญัติการแกไข

ปญหาหน้ีของเกษตรกรยังไมอาจดําเนินการใหครอบคลุมหน้ีของเกษตรกรบางกรณี จึงทําใหเกษตรกรบางสวนยังไมไดรับ
การแกไขปญหาหน้ี เน่ืองจากกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรไมอาจรับภาระชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีของเกษตรกร ท่ีไมมี
ทรัพยสินเปนหลักประกันการชําระหน้ีได ประกอบกับวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูแทน
เกษตรกร รวมถึงการกําหนดท่ีตั้ง ของสํานักงานใหญและสาขาของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ท่ีกําหนด 
ในกฎหมาย ขาดความยืดหยุน และ ทําใหเกิดอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน  สมควรแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ ของ
พระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือใหกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรสามารถรับภาระ
ชําระหน้ีใหแกเจาหน้ีของเกษตรกรท่ีมีบุคคลค้ําประกันได และกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
และผูแทนเกษตรกรใหเหมาะสมยิ่งข้ึน รวมท้ังกําหนด ใหคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดท่ีตั้งของสํานักงานใหญ  
ไดในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และกําหนดท่ีตั้งของสาขา ณ ท่ีใดก็ได  ซึ่งเรื่องน้ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี  
21 พฤษภาคม 2562 อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และสงให สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว  ประกอบกับเมื่อมี
การเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีใหมจําเปนตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบอีกครั้งหน่ึง โดยเรื่องน้ีเขาขายท่ีจะตองนําเสนอ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหมีการดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย และมีความ
ชัดเจนในการชวยเหลือเกษตรกรในปญหาหน้ีบุคคลค้ําประกัน ตลอดจน
เพ่ือสะสางปญหาตางๆ ใหลุลวงไปโดยเร็วตามเจตนารมณของกฎหมาย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๒) 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบรางพระราชบัญญัติกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดวย กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

240962 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการของรางกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิต จัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินคายาสูบ โดยอาศัยอํานาจตามความ  

ในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ตอนท่ี 14 สินคายาสูบ  
ทายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และในการบริหารการจัดเก็บภาษีไดมีการออกกฎกระทรวงโดยอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพ่ือกําหนดอัตราภาษีท่ีใชในการจัดเก็บ
ภาษีสินคายาสูบในอัตราท่ีไมเกินทายพระราชบัญญัติ โดยออกกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2560 ซึ่งในการกําหนดอัตราภาษีสินคายาสูบ ไดมีการกําหนดอัตราภาษีตามปริมาณเพ่ือสะทอนหลักสุขภาพ และ
กําหนดอัตราภาษีตามมูลคาเพ่ือสะทอนหลักความฟุมเฟอย 

2. เมื่อมีการจัดเก็บภาษีสินคายาสูบไประยะหน่ึงปรากฏวา ปงบประมาณ 2561 ปริมาณการชําระภาษียาเสน
เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ 2560 รอยละ 116 ขณะท่ีปริมาณการชําระภาษีบุหรี่ซิกาแรตและยาสูบประเภทอ่ืนๆ  
ลดลงจากปงบประมาณ 2560 รอยละ 15 เน่ืองจากผูบริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปบริโภคยาเสนทดแทนบุหรี่  
ซิกาแรตมากข้ึน เปนผลมาจากอัตราภาษีและราคายาเสนท่ีต่ํากวาบุหรี่ซิกาแรตเปนอยางมาก กระทรวงการคลัง  
จึงไดเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเพ่ิมอัตราภาษีสรรพสามิตตามปริมาณสําหรับยาเสนอ่ืนนอกจากยาเสนท่ีผูเพาะปลูกตน
ยาสูบทําจากใบยาท่ีปลูกและหั่นเองและไดขายยาเสนน้ันแกผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ จาก 0.005 บาทตอกรัม  
เปน 0.10 บาทตอกรัม เพ่ือใหการจัดเก็บภาษียาเสนอ่ืนๆ ใกลเคียงกับอัตราภาษียาสูบประเภทอ่ืน และสะทอนหลัก
สุขภาพมากยิ่งข้ึน ตามกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2562 

3. สภาพปญหาจากการออกกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2562 ปรับเพ่ิมอัตรา
ภาษีตามปริมาณสําหรับยาเสนอ่ืน นอกจากยาเสนท่ีผูเพาะปลูกตนยาสูบทําจากใบยาท่ีปลูกและหั่นเองและไดขายยาเสนน้ัน
แกผูประกอบอุตสาหกรรมยาสูบดังกลาว สงผลตอผูประกอบอุตสาหกรรมยาเสนซึ่งรวมถึงเกษตรกรผูเพาะปลูกตนยาสูบ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือชวยเหลือผูประกอบ อุตสาหกรรมยาเสน ไดมีระยะ เวลา  
ในการปรับตัว รวมท้ังทําใหระบบภาษีมีความเปนธรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และหั่นเปนยาเสนเพ่ือจําหนายในภาพรวม ดังน้ี 
(1) ผูประกอบการอุตสาหกรรมยาเสนตองชําระภาษีเพ่ิมข้ึนจากกรณีท่ีไดมีการยื่นแบบรายการภาษีและชําระ

ภาษียาเสนและรับแสตมปสรรพสามิตสําหรับปดยาเสนไวแลว แตยังมิไดมีการนําแสตมปไปปดบนซองยาเสน หรือนํา
แสตมปไปปดบนซองยาเสนแลวแตยังมิไดจําหนาย หรือนํายาเสนน้ันออกจากโรงอุตสาหกรรม เน่ืองจากตามมาตรา 54 
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 กําหนดใหกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีอันเปนเหตุให
การชําระภาษีขาดหรือเกินไปจากท่ีไดชําระไวแลว ใหผูมีหนาท่ีเสียภาษีชําระภาษีเพ่ิมใหครบถวนตามอัตราท่ีเปลี่ยนแปลง
น้ันหรือขอคืนเงินภาษีท่ีไดชําระไวเกิน ท้ังน้ี ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาว  
ทําใหเกิดผลกระทบตอสภาพคลองของผูประกอบการอุตสาหกรรมยาเสน ซึ่งกรมสรรพสามิตไดมีมาตรการชวยเหลือ  
กรณีดังกลาว โดยการพิจารณางดเบ้ียปรับและลดเงินเพ่ิมในกรณีท่ีผูประกอบอุตสาหกรรมยาเสนไมสามารถชําระภาษี
ภายในกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังน้ี เพ่ือเปนการบรรเทาภาระใหแกผูประกอบอุตสาหกรรมยาเสน 

(2) มีเกษตรกรผูเพาะปลูกตนยาสูบและหั่นเปนยาเสนเพ่ือจําหนายจํานวนไมมากท่ีไดรับประโยชนจากอัตรา
ภาษี 0 ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฯ เน่ืองจากโดยปกติการประกอบธุรกิจยาเสนของเกษตรกรฯ จะตองขายผานผูคา
คนกลาง มีเพียงสวนนอยท่ีขายตรงใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบ 

(3) ระบบการชําระภาษีมีความซ้ําซอน เมื่อผูประกอบอุตสาหกรรมยาเสนหรือยาสูบไดรับซื้อยาเสนท่ีเสียภาษี
และปดแสตมปสรรพสามิตแลวจากผูคาคนกลาง หากตอมาผูประกอบอุตสาหกรรมไดนํายาเสนน้ันไปผลิตใหม  
เพ่ือออกจําหนาย จะตองเสียภาษีสรรพสามิตอีกครั้งหน่ึง เน่ืองจากถือเปนการผลิต ซึ่งเปนการเสียภาษีซ้ําซอน ประกอบ
กับภาระภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนตามกฎกระทรวงดังกลาวทําใหผูประกอบอุตสาหกรรมประสบปญหาขาดสภาพคลองมากยิ่งข้ึน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบในหลักการของรางกฎกระทรวงกําหนดพิกัด

อัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ เน่ืองจากจะเปนการชวยเหลือผูประกอบ
อุตสาหกรรมยาเสนไดมีระยะเวลาในการปรับตัว รวมท้ังทําใหระบบภาษีมีความเปนธรรม ซึ่งจะสงผลดี ตออุตสาหกรรม  
ยาเสนในภาพรวม 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

240962 

 
เรื่อง : ทาทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (JTC) ไทย - ภูฏาน ครั้งท่ี 3 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบทาทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งท่ี 3 

เพ่ือใหคณะผูแทนไทย ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนเปนประธานฝายไทย ใชหารือกับฝายภูฏาน 
2. หากในการประชุมดังกลาว มีผลใหมีการตกลงเรื่องความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาในประเด็นอ่ืนๆ  

อันจะเปนประโยชนตอการสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคาสองฝายระหวางไทยกับภูฏาน ขอใหคณะผูแทนไทย
สามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงพาณิชยไดจัดประชุมเตรียมการฝายไทยกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2562  

เพ่ือพิจารณาประเด็นท่ีฝายไทยประสงคจะผลักดันสําหรับการประชุม JTC ไทย – ภูฏาน ครั้งท่ี 3 และเห็นควรเสนอ  
ทาทีไทย ดังน้ี 

1. ดานการคาและการลงทุน ไทยยินดีใหความรวมมือในการสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางไทยกับภูฏาน
ผานกิจกรรมตางๆ อาทิ 1) การจัดกิจกรรม Investment Road Show ระหวางสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม  
การลงทุนกับกระทรวงอุตสาหกรรมภูฏาน โดยภูฏานสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรม
ดังกลาวจากกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ และ 2) การสนับสนุนการลงทุนของไทย  
ในภูฏานในสาขาการกอสราง โครงสรางพ้ืนฐาน การซอมแซมศาสนาสถาน การทองเท่ียว และบริการสุขภาพ 

2. ดานความรวมมือทางเศรษฐกิจ แบงออกเปน 6 ดาน ดังน้ี 
2.1 ดานการทองเท่ียว ไทยยินดีใหการสนับสนุนความรวมมือ ดานการทองเท่ียวกับภูฏาน อาทิ 1) การสงเสริม

การทองเท่ียว ภายใตแนวคิด “Two Kingdoms One Destination” โดยขณะน้ีการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  
อยูระหวางจัดทํารายการนําเท่ียว (Package) เชิงพุทธศาสนาของไทยเพ่ือใหภูฏานพิจารณา และ 2) ความรวมมือ  
ในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนระหวางองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยืนกับสภา  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือกําหนดทิศทางความสัมพันธทางการคาและการลงทุน
ระหวางไทยกับภูฏาน และจัดทําแนวทางความรวมมือทางเศรษฐกิจ  
ท่ีท้ังสองฝายมีศักยภาพรวมกันหรือเอ้ือประโยชนตอกัน อาทิ การคา  
การลงทุน การทองเท่ียว การเกษตร การพัฒนาสินคาหัตกรรม  
การแปรรูปอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑ และการรักษาพยาบาล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การทองเท่ียวของภูฏาน โดยท้ังสองหนวยงานอยูระหวางจัดทําบันทึกความเขาใจ (MoU) วาดวยการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
2.2 ดานการเกษตร ไทยยินดีใหการสนับสนุนดานการเกษตรกับภูฏาน ภายใตกลไกการประชุมคณะทํางาน

รวมดานการเกษตรไทย – ภูฏาน โดยเนนใหความรวมมือดานการเกษตรตางๆ อาทิ ปศุสัตว ชลประทาน ดิน การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาใหเปนสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ หรือสินคา OGOP (One Gewog One 
Product) ของภูฏาน การจัดทํามาตรฐานและความปลอดภัยดานอาหาร และการจัดกิจกรรมให ความรูแกเจาหนาท่ีภูฏาน
เก่ียวกับการพัฒนาระบบกักกันพืช เกษตรอินทรีย และการควบคุมคุณภาพของสินคาเกษตร นอกจากน้ี ไทยขอใหมี  
การแลกเปลี่ยนขอมูลสินคาศักยภาพ รวมท้ังกฎระเบียบดานมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนําเขาสินคา
เกษตรระหวางกัน เพ่ือพิจารณาอํานวยความสะดวกและสงเสริมการคาระหวางกันมากข้ึน 

2.3 ดานหัตถกรรม ไทยยินดีใหการสนับสนุนดานหัตกรรมแกภูฏาน ภายใตบันทึกความเขาใจ (MoU) วาดวย
การพัฒนาองคความรูในดานศิลปหัตถกรรมระหวางศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศของไทยกับ Department of 
Cottage and Small Industry ของภูฏาน อาทิ งานโลหะ งานทอผา งานไม และงานแกะสลัก 

2.4 ดานการแปรรูปอาหาร ไทยยินดีถายทอดองคความรูดานการแปรรูปอาหารแกภูฏาน อาทิ การจัด
ฝกอบรมเรื่อง Food Processing and Value Addition and Packaging และการฝกอบรมเก่ียวกับนวัตกรรมการแปรรูปอาหาร 

2.5 ดานการออกแบบบรรจุภัณฑ ไทยยินดีถายทอดองคความรูดานการออกแบบบรรจุภัณฑแกภูฏาน อาทิ 
การสงผูเช่ียวชาญไปใหความรูดานการออกแบบบรรจุภัณฑท่ีภูฏาน และการรับนักศึกษาฝกงานดานเทคโนโลยี  
การออกแบบบรรจุภัณฑ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 

2.6 ดานการรักษาพยาบาล ในกรณีท่ีภูฏานประสงคขอรับการยกเวนวีซาแกผูปวยและขยายเวลาพํานัก  
ระยะยาวแกผูสูงอายุชาวภูฏาน ไทยขอใหภูฏานยื่นขอเสนอเปนลายลักษณอักษรตอกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือพิจารณาตอไป 

3. ประเด็นอ่ืนๆ การใหความชวยเหลือของสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือบาน (องคการ
มหาชน) โดยไทยยินดีใหการสนับสนุนในการฝกอบรมเจาหนาท่ีภูฏานในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การบริหารหน้ี
สาธารณะ และการบริหารโครงการกอสราง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบทาทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (JIC) ไทย – ภูฏาน ครั้งท่ี 3 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย
เสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนทาทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมการคา (JTC) ไทย - ภูฏาน 
ครั้งท่ี 3  ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ ไว ใหกระทรวงพาณิชย
ดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกลาวดวย 

2. ใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

240962 

 
เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน

หรือจําเปน เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย) 

 

สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการกรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนินการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติใหขยายระยะเวลาเบิกจายเงินกันไดถึงวันทําการวันสุดทายของ
เดือนกันยายน 2562 เพ่ือจายเงินชวยเหลือแกผูประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท จํานวน 418,480 ครัวเรือน 
วงเงิน 2,092,400,000 บาท (สองพันเกาสิบสองลานสี่แสนบาทถวน) ตามขอมูลครัวเรือนผูประสบภัยเบ้ืองตน ซึ่งเปน
จํานวนครัวเรือนจากการสํารวจเบ้ืองตน ใน 29 จังหวัด ท่ีอยูในพ้ืนท่ีไดประกาศเขตพ้ืนท่ีประสบสาธารณภัยหรือประกาศ
เขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยใหธนาคารออมสินเปนหนวยรับงบประมาณ ใหเบิกจายใน  
งบรายจายอ่ืน ลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป รวมท้ังใหสามารถถัวจายขามจังหวัดได และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปนหนวยดําเนินการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ตั้งแตวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 จนถึงปจจุบัน ไดเกิดสถานการณอุทกภัยจากพายุโซนรอน “โพดุล ” 

(PODUL) และพายุดีเปรสชัน “คาจิกิ” (KAJIKI) ทําใหปริมาณฝนเพ่ิมข้ึน และมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแหงมีลมแรง 
บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใตฝงตะวันตก โดยเริ่มมีผลกระทบ  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกอน หลังจากน้ัน ภาคเหนือและภาคอ่ืนๆ ก็ไดรับผลกระทบจากฝนท่ีตกหนักและฝนท่ีตกสะสม 
ซึ่งทําใหเกิดนํ้าทวมฉับพลัน นํ้าปาไหลหลากในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย ท่ีลาดเชิงเขา และใกลทางนํ้าไหล ทําใหพ้ืนท่ีเกษตรกรรม
ไดรับความเสียหายครอบคลุมพ้ืนท่ีกวางขวาง มีผลกระทบตอพืชผลการเกษตรท่ีรอการเก็บเก่ียวรุนแรงอยางมาก  
สงผลใหพืชผลหลักๆ ไมวาเปน ขาว มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด และปศุสัตว ไดรับความเสียหาย สิ่งปลูกสราง  
บานเรือนท่ีอาศัยอยูประจํา ไดรับผลกระทบในหลายพ้ืนท่ี รวม 32 จังหวัด ไดแก อํานาจเจริญ กระบ่ี ปราจีนบุรี แพร 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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นครพนม เชียงใหม รอยเอ็ด อุบลราชธานี ระนอง เพชรบูรณ มหาสารคาม ขอนแกน หนองบัวลําภู ยโสธร กาฬสินธุ 
นาน ตราด มุกดาหาร อุตรดิตถ ชัยภูมิ สุรินทร พิษณุโลก พิจิตร แมฮองสอน ชุมพร อุดรธานี สระแกว ลําปาง เลย 
สุโขทัย ศรีสะเกษ และสกลนคร ในการสํารวจเบ้ืองตน มีประชาชนไดรับผลกระทบ จํานวน 418,549 ครัวเรือน  
ขณะน้ี ยังคงมีสถานการณในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ไดแก อุบลราชธานี ยโสธร รอยเอ็ด และศรีสะเกษ และมีครัวเรือน  
ท่ีไดรับความเสียหายอีกจํานวนหน่ึง ซึ่งอยูระหวางการเรงสํารวจจากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือเยียวยาผูไดรับผลกระทบ 

2. เน่ืองจากสถานการณอุทกภัยและดินโคลนถลมในครั้งน้ี มีความรุนแรงกอใหเกิดความเสียหายกับประชาชน
ผูประสบภัยอยางรุนแรง รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยไดมีขอสั่งการใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอ  
ขอสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัย เปนคาดํารงชีพเบ้ืองตนแกครอบครัวผูประสบภัยเปนกรณีพิเศษ ครัวเรือนละ 
5,000 บาท โดยมอบหมายใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยเปนผูเสนอของบประมาณและกําหนดหลักเกณฑ  
การจายเงินดังกลาว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอและใหกระทรวงมหาดไทยเรงสํารวจขอมูลครัวเรือนผูประสบภัย
ใหถูกตอง ชัดเจน และครบถวน เพ่ือดําเนินการชวยเหลือใหถึงมือผูประสบภัยโดยเร็ว ท้ังน้ี ใหกระทรวงมหาดไทยและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยาง
เครงครัด 

2. ใหกระทรวงมหาดไทยไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี  
 
  



14 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

240962 

 
เรื่อง : ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเปน (เพ่ือลดลูกหน้ีรอการชดเชยของรัฐบาล ตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 
2559/60 ดานการเงินของ ธ.ก.ส.) 

 

สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหแก ธ.ก.ส. เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 10 ,000 ลานบาท (หน่ึงหมื่นลานบาทถวน) 
เพ่ือลดลูกหน้ีรอการชดเชยของรัฐบาล ตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2559/60 ดานการเงิน
ของ ธ.ก.ส. ท้ังน้ี เรื่องดังกลาวเขาขายลักษณะของกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามบทบัญญัติในมาตรา 27  
แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดจัดทํารายละเอียดขอมูลท่ีตองเสนอตามบทบัญญัติ
ดังกลาวเรียบรอยแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2559 เห็นชอบมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 

2559/60 ดานการเงินของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
และ ธ.ก.ส. ไดดําเนินโครงการดังกลาวเสร็จสิ้นแลว โดยมีลูกหน้ีรอการชดเชย ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2562  
จํานวน 26,779,044,304.67 บาท 

2. นายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบใหกระทรวงการคลังใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ใหแก ธ.ก.ส. จํานวน 10,000 ลานบาท  
(หน่ึงหมื่นลานบาทถวน) เพ่ือลดลูกหน้ีรอการชดเชยของรัฐบาลตามมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 
2559/60 ดานการเงินของ ธ.ก.ส. 

มติ ครม.  : อนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหกระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (กข.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือลดลูกหน้ีรอการชดเชยของรัฐบาล ตามมาตรการชวยเหลือ
เกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 2559/60 ดานการเงินของ ธ.ก.ส. 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

240962 

 
เรื่อง : แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2563 
 

สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติและรับทราบแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2563 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
๑. พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  (พ.ร.บ.การบริหารหน้ีสาธารณะ) 

มาตรา 35 (2) กําหนดใหคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ เสนอแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ
ประจําปงบประมาณตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติหากมีการปรับเปลี่ยนแผนระหวางป โดยไมเกินวงเงินท่ีไดรับ  
การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ใหเปนอํานาจของ คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ  และรายงาน  
ใหคณะรัฐมนตรีทราบ 

2. ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะวาดวยหลักเกณฑการบริหารหน้ีสาธารณะ 
พ.ศ.2561 ขอ 13 กําหนดใหสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะเสนอแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปงบประมาณตอ
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ เพ่ือพิจารณาเสนอตอคณะรัฐมนตรี โดยในแผนการบริหารหน้ี
สาธารณะประจําปงบประมาณอยางนอยตองครอบคลุมในเรื่องการกูเงินและการค้ําประกัน การชําระหน้ี การบริหารหน้ี
คงคางหรือดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับหน้ีสาธารณะ 

3. เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม  2562 คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะไดมีมติเห็นชอบ
แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปงบประมาณ ๒๕6 3 ดังกลาว  และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ   
ตาม พ.ร.บ.การบริหารหน้ีสาธารณะ มาตรา 35 (2) และระเบียบ คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ี
สาธารณะขอ 13 ซึ่งแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปงบประมาณ ๒๕6 3 ประกอบดวย 1) แผนการกอหน้ีใหม 
วงเงิน 894,005.65 ลานบาท 2) แผนการบริหารหน้ีเดิม วงเงิน 831,150.32 ลานบาท ( ในจํานวนน้ีมีแผนการบริหาร
หน้ีเดิมของการยางแหงประเทศไทย วงเงิน 13,005.66 ลานบาท) และ3) แผนการชําระหน้ี วงเงิน 398,372.55 ลานบาท 

4. แผนการบริหารหน้ีเดิมของรัฐวิสาหกิจ วงเงิน 229,733.67 ลานบาท  เปนการปรับโครงสรางหน้ี (หน้ีในประเทศ)  
ของการยางแหงประเทศไทย  วงเงินรวม 13 ,005.66 ลานบาท จํานวน 2 โครงการ ประกอบดวย โครงการสรางมูล

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืนของรัฐสามารถ
ดําเนินการตามแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2563 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ภัณฑกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน 4 ,822.36 ลานบาท และโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร  
เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน 8,183.30 ลานบาท 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว  เห็นคว รใหความเห็นชอบ แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําป

งบประมาณ ๒๕6 3 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยแผนการบริหารหน้ีสาธารณะดังกลาว คณะกรรมการนโยบาย  
และกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะ ไดเห็นชอบแผนการบริหารหน้ีสาธารณะประจําปงบประมาณ 2563 แลว  
เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2562 

มติ ครม. : อนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะเสนอ 
ท้ังน้ี ใหกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็น ของสํานักงบประมาณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

240962 

 
เรื่อง : ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561  ท่ีกันไวเบิกเหลื่อมป เพ่ือเปนคาใชจายบุคลากร ภายใตแผนงานบุคลากรภาครัฐ สําหรับเปน
คาตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน  
ท่ีปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ และคาตอบแทนตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ 

 

สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. ขออนุมัติตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ. 2560 ขอ 10 (3) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทน เงินเพ่ิมการครองชีพช่ัวคราวและเงินชวยเหลือ

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันท่ี 2 กรกฎาคม 2561  
ซึ่งใหบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 มีการปรับขยายขั้นคาตอบแทน ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทําใหมี
คาใชจายเพ่ิมขึ้นในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. การเบิกจายคาตอบแทนพิเศษรายเดือนสําหรับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนท่ีปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ 
เปนการใหเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีตองปฏิบัติภารกิจของ  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ในการสรางความมั่นคงตอประเทศชาติ การรักษาความปลอดภัย  
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยสนับสนุนงบประมาณคาใชจายเปนคาตอบแทนพิเศษรายเดือนแกสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดน ท่ีปฏิบัติงานในเขตพ้ืนท่ีพิเศษในอัตรา 2,500 บาท/คน/เดือน 

3. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบการปรับเพ่ิมอัตราเงินตอบแทนตําแหนงกํานัน 
ผูใหญบาน ฯลฯ เพ่ิมอัตราข้ันละ 200 บาท ตอปจากอัตราเดิม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติหนาท่ี กรณีกํานัน 
ผูใหญบาน ฯลฯผานการประเมินฯ ใหไดรับเงินตอบแทนตําแหนงเพ่ิมข้ึน 1 น้ัน และกรณีกํานันผูใหญ ฯลฯ ท่ีมีผล  
การปฏิบัติงานดีเดน ใหไดรับเงินตอบแทนตําแหนงเพ่ิมข้ึน 2 ข้ัน ติดตอกันไมเกิน 2 ป จํานวนผูไดรับการเลื่อนข้ัน 2 ข้ัน 
ไมเกินรอยละ 15 ของจํานวนกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ และกรณีพิเศษหากกํานัน ผูใหญบาน เสียชีวิตระหวางปฏิบัติหนาท่ี 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (กค.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต ท่ีตองปฏิบัติภารกิจของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
และรัฐบาล ในการสรางความมั่นคงตอประเทศชาติ การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ใหไดรับเงินตอบแทนตําแหนงเพ่ิมข้ึน 7 ข้ัน กอนนําไปคํานวณเปนคาชวยเหลือทําศพ หรือไดรับบาดเจ็บสาหัส  
หรือทุพพลภาพระหวางปฏิบัติหนาท่ี ใหไดรับเงินตอบแทนตําแหนงเพ่ิมข้ึน 3 ข้ัน การเลื่อนขั้นดังกลาวเปนแบบขั้นว่ิง 
ดังน้ัน เมื่อมีการปรับเพ่ิมอัตราเงินตอบแทนตําแหนงแลว จึงตองใชงบประมาณเพ่ิมขึ้นในทุกปงบประมาณ จํานวน
ท้ังสิ้นไมเกิน 803,869,320 บาท ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนตนไป 

4. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
พ.ศ. 2560 

ขอ 10 สํานักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน โดยพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินท่ีจะใชจายเสนอนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกอนพิจารณา 
ดังน้ี 

(3) กรณีมีวงเงินเกินหน่ึงรอยลานบาท สํานักงบประมาณจะเสนอเรื่องตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบ เมื่อนายกรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว สํานักงบประมาณจะแจงใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืน  
นําเรื่องเสนอขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรี โดยเสนอผานรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัดหรือรัฐมนตรีท่ีกํากับดูแล  
แลวแตกรณี ตามข้ันตอนตอไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ดําเนินการใหถูกตอง 
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด ท้ังน้ี ใหกระทรวงมหาดไทย 
(กรมการปกครอง) รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงมหาดไทยไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

240962 

 
เรื่อง : ขออนุมัติในหลั กการเพ่ือจายเงินคาชดเชยเปนกรณีพิเศษแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการ

ไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ 
 

สารัตถะ :  พน. เสนอ ครม. พิจารณาใหมีมติอนุมัติใหความชวยเหลือราษฎรเปนกรณีพิเศษ ดังน้ี 
1. ขออนุมัติในหลักการเพ่ือจายเงินคาชดเชยเปนกรณีพิเศษในรูปคาขนยายใหแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบ

จากการกอสรางโครงการไฟฟาพลังงานนํ้าเข่ือนลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ โดยอนุมัติ จายเงินคาชดเชย ไรละ 32,000 บาท 
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการไฟฟาพลังนํ้าเข่ือน  
ลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งประกอบดวยบัญชีรายช่ือราษฎรไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการไฟฟาพลังนํ้า  
เข่ือนลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 4 กลุม จํานวน 523 ราย เน้ือท่ีรวมท้ังสิ้น 7,763.83 ไร เปนเงินรวมท้ังสิ้น 
226,276,176 บาท (สองรอยยี่สิบหกลานสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันหน่ึงรอยเจ็ดสิบหกบาทถวน) โดยขอปรับเน้ือท่ี  
ผลการอานแปลการครอบครองและทําประโยชนของราษฎรท่ีมีเน้ือท่ีไมถึง 1 ไร ใหปรับเปน 1 ไร หากมีเน้ือท่ีเกิน 1 ไร  
ใหคิดตามความเปนจริง 

2. ขออนุมัติในหลักการใหกระทรวงพลังงานใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
งบกลาง เพ่ือจายเงินคาชดเชยเปนกรณีพิเศษในรูปคาขนยายใหแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการ
ไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ กับราษฎรในกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ท่ีไดยื่นคํารองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของแลว 
และเรียกเฉพาะท่ีดินท่ีผานการอานแปลจากภาพถายทางอากาศของผูเช่ียวชาญโดยไมติดใจเรียกคาชดเชยในสวนท่ี
เพ่ิมข้ึน และแสดงเจตนาสละสิทธ์ิการเรียกรองดังกลาวท้ังปจจุบันและอนาคต โดยอนุมัติจายเงินคาชดเชย ไรละ 32,000 บาท 
ตามมติคณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการไฟฟาพลังนํ้า  
เข่ือนปะทาว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งสํานักงบประมาณไดนําเรียน นายกรัฐมนตรี พิจารณาแลว นายกรัฐมนตรี อนุมัติในหลักการจายเงิน
ดังกลาว 

3. ขออนุมัติในหลักการใหมีคณะกรรมการกํากับดูแลการจายเงิน เพ่ือทําหนาท่ีกํากับดูแลการจายเงิน  
และจํานวนเงินคาชดเชยใหถูกตองครบถวนตามบัญชีรายช่ือผูมีสิทธ์ิ และเปนไปตามบัญชีรายละเอียดการตรวจสอบฯ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พน./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรลดความขัดแยง  
และสรางความมั่นใจใหแกราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการของรัฐ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพ่ือใหการจายเงินคาชดเชยเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และมิใหมีบุคคลหรือกลุมบุคคลแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ
จากราษฎร ท้ังน้ี ผูท่ีไดรับเงินตองยืนยันวาเรื่องถึงท่ีสุดแลวจะไมเรียกรองเพ่ิมเติม และจะไมมอบอํานาจใหบุคคลหน่ึง
บุคคลใดเรียกรองเพ่ิมเติมดวย โดยใหมีผูท่ีไดรับเงินในครั้งเดียวกันลงนามรับรองรวมกัน เพ่ือเปนพยานยืนยัน และเห็น
ควรใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลการจายเงิน 

4. นําเรียนคณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดทราบ สําหรับราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการไฟฟาพลังนํ้า
เข่ือนลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ ท่ียังไมไดจัดทําบัญชีรายช่ือ กลุมท่ี 3 จํานวน 119 ราย และกลุมท่ี 4 จํานวน 10 ราย 
รวม 129 ราย เน้ือท่ีรวม 1,670.82 ไร วงเงินรวมท้ังสิ้น 48,520,856 บาท (สี่สิบแปดลานหาแสนสองหมื่นแปดรอย
หาสิบหกบาทถวน) น้ัน กระทรวงพลังงานจะไดดําเนินการจัดทําบัญชีรายช่ือราษฎรไดรับผลกระทบจากการกอสราง
โครงการไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ ใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาหน่ึงปหกเดือน นับจากคณะรัฐมนตรี
อนุมัติตามขอ 1. 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงพลังงาน ไดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจาก  

การกอสรางโครงการไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ โดยมีผูวาราชการจังหวัดชัยภูมิ เปนประธานกรรมากร 
และมีผูแทนจากสวนราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังตัวแทนกลุมราษฎร เปนกรรมการและผูแทนกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน เปนกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งประกอบดวย
นายอําเภอทองท่ีท่ีเก่ียวของ เปนประธานอนุกรรมการ และผูแทนจากสวนราชการตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง
ตัวแทนกลุมราษฎร เปนอนุกรรมการ และผูแทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เปนอนุกรรมการและ
เลขานุการ 

2. ในการกําหนดราคาคาชดเชยท่ีดินใหกับราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการไฟฟาพลังนํ้าเข่ือน
ลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการฯ ไดมีมติเมื่อการประชุมครั้งท่ี 2/2557 วันท่ี 14 สิงหาคม 2557 เห็นชอบ
กําหนดราคาคาชดเชยท่ีดินใหกับราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนลําปะทาว  
จังหวัดชัยภูมิ ในอัตราไรละ 40,000 บาท ซึ่งตอมา กระทรวงพลังงานไดพิจารณาและเห็นวาควรยึดถือแนวทาง  
ท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเคยเสนอ กลาวคือ การจายคาชดเชยในอัตราไรละ 32,000 บาท
ถูกตองและเหมาะสมแลว และใหคณะกรรมการฯ จัดทําบัญชีรายช่ือราษฎรในอัตราไรละ 32,000 บาท  
เพ่ือประกอบการพิจารณา ท้ังน้ีการจัดทําบัญชีคณะกรรมการฯ ไดปรับเน้ือท่ีผลการอานแปลการครอบครองและทําประโยชน
ของราษฎรท่ีมีเน้ือท่ีไมถึง 1 ไร ใหปรับเปน 1 ไร หากมีเน้ือท่ีเกิน 1 ไร ใหคิดตามความเปนจริง 

3. การดําเนินการใหความชวยเหลือราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสราง โครงการไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนลําปะทาว 
จังหวัดชัยภูมิ กระทรวงพลังงาน ไดจัดกลุมราษฎรเปน 4 กลุมหลัก คือ 

กลุมท่ี 1 บัญชีรายช่ือราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนลําปะทาว  
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ท่ีไดดําเนินการตามหลักเกณฑของคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑการจายคาชดเชย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
12 มิถุนายน 2555 ท่ี กําหนดแนวทางในการพิจารณาการจายเงินคาชดเชย จํานวน 7 ข้ันตอน ครบถวนทุกข้ันตอน 
และเรียกรองเฉพาะท่ีดินท่ีผานการอานแปลจากภาพถายทางอากาศของผูเช่ียวชาญโดยไมติดใจเรียกรองคาชดเชยในสวน
ท่ีเพ่ิมข้ึน และแสดงเจตนาสละสิทธ์ิการเรียกรองดังกลาวท้ังปจจุบันและอนาคต จํานวน 187 ราย เปนเงินรวมท้ังสิ้น 
74,330,680 บาท (เจ็ดสิบสี่ลานสามแสนสามหมื่นหกรอยแปดสิบบาทถวน) พ้ืนท่ี 2,567.54 ไร 

กลุมท่ี 2 บัญชีรายช่ือราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนลําปะทาว  
ท่ีไดดําเนินการตามหลักเกณฑของคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑการจายคาชดเชย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
12 มิถุนายน 2555 ท่ี กําหนดแนวทางในการพิจารณาการจายเงินคาชดเชย จํานวน 7 ข้ันตอน โดยบัญชีท่ีราษฎร  
ผูท่ีปรากฏช่ือเปนผูครอบครองท่ีดินถึงแกความตาย ทายาท ไดดําเนินการตั้งผูจัดการมรดกเสร็จเรียบรอยแลวครบถวน  
ทุกข้ันตอน และเรียกรองเฉพาะท่ีดินท่ีผานการอานแปลจากภาพถายทางอากาศของผูเช่ียวชาญโดยไมติดใจเรียกรอง
คาชดเชยในสวนท่ีเพ่ิมข้ึน และแสดงเจตนาสละสิทธ์ิการเรียกรองดังกลาวท้ังปจจุบันและอนาคต จํานวน 207 ราย  
เปนเงินรวมท้ังสิ้น 103,424,640 บาท (หน่ึงรอยสามลานสี่แสนสองหมื่นสี่พันหกรอยสี่สิบบาทถวน) พ้ืนท่ี 3,525.47 ไร 

กลุมท่ี 3 บัญชีรายช่ือราษฎรท่ีไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนลําปะทาว  
จํานวน 119 ราย ซึ่งเปนกลุมราษฎรท่ียังไมไดจัดทําบัญชีรายช่ือ เน่ืองจากเปนกลุมราษฎรท่ีอยูระหวางดําเนินการ  
ขอจัดตั้งผูจัดการมรดก และกลุมราษฎรท่ีติดตอประสานงานไมได เปนเงินรวมท้ังสิ้น 40,384,500 บาท (สี่สิบลาน  
สามแสนแปดหมื่นสี่พันหารอยบาทถวน) พ้ืนท่ี 1,372.35 ไร 

กลุมท่ี 4 บัญชีรายช่ือราษฎรท่ีเรียกรองสิทธ์ิขอพ้ืนท่ีทําประโยชนเพ่ิมข้ึน จํานวน 10 ราย เปนเงินรวมท้ังสิ้น 
8,136,356 บาท (แปดลานหน่ึงแสนสามหมื่นหกพันสามรอยหาสิบหกบาทถวน) พ้ืนท่ี 298.47 ไร 

มติ ครม. : 1. อนุมัติและรับทราบตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ท้ังน้ี การเบิกจายเงินชดเชยใหเปนไปตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ (หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0719/16365 ลงวันท่ี 23 สิงหาคม 2562) 

2. ใหกระทรวงพลังงานไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

240962 

 
เรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการคณะตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 
 
สารัตถะ :  สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 
เสนอ ครม. ดังน้ี 

1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 1 
และครั้งท่ี 2) และรายงานผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. คณะตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2) 

2. เห็นชอบกับขอเสนอแนะตามความเห็นของ ค.ต.ป. และเห็นควรแจงใหรัฐมนตรี หัวหนาสวนราชการ 
ระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ท่ีมีประเด็นสมควรปรับปรุงแกไขไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ดังกลาว 
พรอมท้ังรายงานผลความกาวหนาในการดําเนินการตอ ค.ต.ป. คณะตางๆ ตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ค.ต.ป. ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 23 มกราคม 2562 และครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2562 

มีมติเห็นชอบกับรายงานผลการตรวจสอบประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 
และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตางๆ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 พรอมท้ังมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรีทราบ  
โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวม สรุปดังน้ี 

1) รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ค.ต.ป. ไดตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ 1. การติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการท่ีสําคัญ จํานวน 2 แผนงาน ไดแก แผนงานบูรณาการการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และแผนงานบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย และ 2. การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรท่ีสําคัญท่ีดําเนินการแลวเสร็จในชวงปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 – 2560 โดยสรุปมีขอเสนอแนะดังน้ี 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร./กษ. (สตน.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนสามารถเสริมสรางความเขมแข็งของกํากับดูแล
และควบคุมตนเองท่ีดีของสวนราชการ อันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค
เปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ตามความมุงหวังของรัฐบาลและหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.๑) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
ค.ต.ป. ไดติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ พบวาแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

ท้ัง 2 ปงบประมาณดังกลาว มีความสอดคลองและเช่ือมโยงกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศตามแผน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (พ.ศ. 2558 – 2569) แตอยางไรก็ตาม แผนงานสวนใหญมุงเนนการแกไข
ปญหาภัยแลงและอุทกภัยระยะสั้นในลักษณะการแกปญหาเฉพาะหนามากกวาการแกไขปญหาอยางยั่งยืน ดังน้ัน  
การท่ีจะสามารถบรรลุเปาหมายของแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า หนวยงานท่ีเก่ียวของในแตละ
ยุทธศาสตรจะตองเรงดําเนินการโครงการ/กิจกรรมในแตละยุทธศาสตรใหครบทุกกลยุทธตามท่ีแผนยุทธศาสตร 
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้ากําหนดไว โดยเฉพาะการบริหารจัดการคุณภาพนํ้า การฟนฟูปาตนนํ้า และการบริหาร
จัดการนํ้าซึ่งเปนตนทางในการบูรณาการดานนํ้าท้ังระบบ นอกจากน้ี ยังพบวาแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถแกไขปญหาทรัพยากรนํ้าไดในระดับหน่ึง 
แตยังไมครอบคลุมการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท้ังระบบไดทุกมิติ เน่ืองจากยังไมมีการทํางานแบบบูรณาการอยางแทจริง 
ไมไดบูรณาการสอดรับระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเฉพาะไดอยางชัดเจน ทําใหการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าขาดเอกภาพ จึงขอเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม ดังน้ี 

(1) ควรมอบใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (สทนช.) เปนหนวยงานหลักในการจัดทํางบประมาณ
แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

(2) ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงานและงบประมาณดานทรัพยากรนํ้าโดยกําหนดกลยุทธ มาตรการ 
เปาหมาย ผลลัพธ และผลสัมฤทธ์ิท่ีชัดเจนใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ
และเช่ือมโยงขอมูลเขากับระบบ eMENSCR ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรวมท้ังแสดงความ
เช่ือมโยงกับเปาหมายในมิติยุทธศาสตรหรือ Agenda อ่ืนๆ ใหครอบคลุมครบถวนทุกมิติ และในทุกระดับ 

(3) ใหมีการจัดทําศูนยขอมูลแผนงาน/โครงการดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศท่ีมี 
การกลั่นกรอง จําแนกงานใหสอดคลองกับแนวทางการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการและจัดลําดับความสําคัญ
ตามเปาหมายในทุกมิติ 

(4) ควรมีการทบทวนแนวทางการจัดสรรงบประมาณแตละปโดยเฉพาะงบลงทุน ซึ่งมีงบประมาณ
คอนขางสูง โดยในกรณีท่ีเปนเรื่องการบริหารจัดการนํ้าขอใหจัดลําดับความสําคัญของพ้ืนท่ี และจัดลําดับความสําคัญ 
ของแผนงาน/โครงการของหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ีซึ่งจะสะทอนการทํางานเชิงบูรณาการแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวเน่ือง
เช่ือมโยงของแตละหนวยงาน 

(5) การจัดสรรงบประมาณควรพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ โดยดําเนินการแกปญหาในพ้ืนท่ีลุมนํ้า  
กลุมลุมนํ้าท่ีประสบปญหาท่ีรุนแรงตามสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงและเกิดข้ึนบอย 

(6) ควรใหความสําคัญมากข้ึนกับการฟนฟูตนนํ้า และอนุรักษแมนํ้า ลําคลอง และแหลงนํ้าธรรมชาติ
อ่ืนๆ อยางเขมงวด ดวยการใชบังคับกฎหมายเพ่ือการจัดการผูรุกล้ําแมนํ้าลําคลอง รวมไปถึงการปรับปรุงอางเก็บนํ้า 
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ระบบขนสงนํ้า ท่ีมีอยูแลวใหสามารถใชงานสรางประโยชนไดเต็มประสิทธิภาพ 
1.2) แผนงานบูรณาการการจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 

ค.ต.ป. ไดติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ พบวา ภาพรวมผลการดําเนินงานโครงการสวนใหญ
บรรลุเปาหมายตัวช้ีวัดผลผลิตและการเบิกจายงบประมาณ โดยมีการดําเนินงานเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 4 หลัก คือ 
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความโปรงใส และการมีสวนรวม สงผลใหประเทศไทยมีแนวทางในการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยท่ีเปนไปตามหลักสากลสามารถสรางความเช่ือมั่นใหกับตางประเทศ 

แตอยางไรก็ดี ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการแรงงานตางดาวมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของประเทศอยางมีนัยสําคัญ เน่ืองจากแรงงานไทยอาจไมเพียงพอตออุตสาหกรรมเปาหมายท่ีประเทศมุงจะพัฒนา 
ประกอบกับปจจุบันมีการเปดจดทะเบียนแรงงานตางดาวเพียง 3 สัญชาติ ไดแก ลาว เมียนมา และกัมพูชา จึงทําใหยังมี
แรงงานตางดาวลักลอบเขาประเทศไทยและทํางานโดยผิดกฎหมาย อีกท้ังกรณีแรงงานตางดาวเขามาทํางานในประเทศ
ไทยสงผลใหวงเงินสําหรับคารักษาพยาบาลมีปริมาณท่ีสูงข้ึน  ถึงแมวาแรงงานตางดาวท่ีถูกกฎหมายจะจายคาประกัน
สุขภาพก็ตาม แตก็สงผลกระทบตอภาระงบประมาณของประเทศในระยะยาว จึงขอเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ในภาพรวม ดังน้ี 

(1) ใหกระทรวงแรงงานและสํานักงานตํารวจแหงชาติรวมกันแกไขปญหาแรงงานตางดาวในประเด็น
การบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการตออายุใบอนุญาตทํางานของคนตางดาว โดยเรงรัดการแกไขพระราชบัญญัติ 
คนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ในมาตรา 36 และมาตรา 37 (5) 

(2) ใหกระทรวงแรงงานและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ศึกษาขอมูลเก่ียวกับ
เรื่องผลิตภาพ (Productivity) เพ่ือวิเคราะหความตองการใชแรงงานท้ังแรงงานไทยและแรงงานตางดาว รวมถึงประเภท
ของแรงงานจากคน หรือจากปญญาประดิษฐ ( Artificial Intelligence : AI) ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปาหมาย  
(S-Curve) เพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต 

(3) ใหกระทรวงแรงงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของตรวจสอบขอมูลแรงงานตางดาวท่ีเปนปจจุบัน 
(4) ใหกระทรวงสาธารณสุขและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ รวมกันศึกษาตรวจสอบขอมูล

เรื่องคาใชจายในการบริการสาธารณสุขและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใหบริการสาธารณสุขแกแรงงานตางดาว 
(5) ใหกระทรวงแรงงานสรางการรับรูท่ีชัดเจนเก่ียวกับนโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการท่ีเก่ียวกับ

แรงงานตางดาวและการคามนุษย 
1.3) โครงการตามประเด็นยุทธศาสตรสําคัญ 

ค.ต.ป. ไดติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลฯ พบวา ภาพรวมผลการดําเนินงานโครงการสวนใหญ
บรรลุเปาหมายตามเปาหมายตัวช้ีวัดผลผลิตและการเบิกจายงบประมาณ แตอยางไรก็ดี พบวามีโครงการท่ีรัฐบาลควรให
ความสําคัญและสงเสริมในระยะเรงดวน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยางยั่งยืนตอไป ค.ต.ป. จึงขอเสนอขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายในภาพรวม โดยสรุปดังน้ี 
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(1) กรณีโครงการประชารัฐสวัสดิการ ควรมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของศึกษาและเก็บขอมูล 
ท่ีจําเปนของโครงการเพ่ือใหเกิดการหมุนเวียนของเงินในชุมชน รวมท้ังควรมีการจัดทําแผนระยะยาวเพ่ือแกไขปญหา 
ท่ีอาจทําใหวัตถุประสงคของโครงการคลาดเคลื่อนไป นอกจากน้ี ควรมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

(2) ควรมอบหมายให สํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนดตัวช้ีวัดใหกับสวนราชการท่ีมี
ภารกิจท่ีเช่ือมโยงกันในลักษณะ Joint KPI เพ่ือเปนการสงเสริมการทํางานในเชิงบูรณาการท่ีแตละสวนราชการท่ีมีภารกิจ
งานเช่ือมโยงกันตองประสานการทํางานและฐานขอมูลในการปฏิบัติงานรวมกัน เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในการทํางานอยางแทจริง 

2) รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตางๆ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตางๆ ในภาพรวมท้ังราย
คณะและรายบุคคล พบวามีผลการปฏิบัติงานในภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับดีเยี่ยม แตอยางไรก็ดี คณะกรรมการฯ  
ไดมีความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ไดแก ควรใหกรรมการใน ค.ต.ป. ประจํากระทรวงไดเขามามีสวนรวมในการกําหนด
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการรวมกับ ค.ต.ป. ควรพัฒนารูปแบบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการเพ่ือใหหนวยงานสามารถตอบไดกะทัดรัดและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการเปนประโยชนสามารถเสริมสรางความเขมแข็งของกํากับดูแลและควบคุมตนเองท่ีดีของสวนราชการ  
อันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ ตามความมุงหวังของรัฐบาลและหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี เห็นควรใหความเห็นชอบตามขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตางๆ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการเสนอ และใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย 
สํานักงบประมาณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการในปตอๆ ไป ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะ
ฝายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเรงรัดการดําเนินการใหเปนไปตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังใหรายงานความกามหนาของการดําเนินการจามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการในครั้งท่ีผานมาดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 10/2562 วันอังคารท่ี 24 กันยายน 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

240962 

 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2562 
 
สารัตถะ :  สทนช. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 
12 กันยายน 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. เรื่องเสนอเพ่ือทราบ มีจํานวน 4 เรื่อง ไดแก 

1.1 ผลการดําเนินงานของ กนช. ท่ีผานมา 
1) มติท่ีประชุม : รับทราบผลดําเนินงานตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ป 2561 – 2562 

และความกาวหนาแผนงานโครงการท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีสัญจรงานนโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีลงพ้ืนท่ี และงานนโยบาย 
ท่ีแกปญหาเรงดวน (เชน โครงการเก่ียวกับการสราง/ปรับปรุง/ซอมแซมอางเก็บนํ้า ขุดลอกแหลงนํ้า ซอมประตูระบายนํ้า) 
โดยให สทนช. บูรณาการหนวยงาน และรายงานผลให สทนช. ทราบ ทุกวันท่ี 9 ของเดือน 

2) ขอสั่งการประธาน  : แผนงาน/โครงการท่ียังไมมีความกาวหนาใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบไปเรงรัด 
การดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย ท้ังน้ี หากจําเปนตองของบประมาณใหพิจารณานําเสนอของงบประมาณ 
ตามข้ันตอนและให สทนช. ติดตามผลการดําเนินงานตอไปดวย 

1.2 การแตงตั้งคณะอนุกรรมการและผลการดําเนินงานดานการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการ
สําคัญและดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

1) มติท่ีประชุม :  
1.1) รับทราบ (1) การแตงตั้งคณะอนุกรรมการภายใต กนช. จํานวน 3 ดาน 6 คณะ (ดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้า 2 คณะ ดานเทคนิคและวิชาการ 2 คณะ และดานการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรนํ้า 2 คณะ) 
และ (2) ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญและคณะอนุกรรมการ
อํานวยการดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สทนช./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือรวมกันบริหารจัดการนํ้า เฝาติดตาม และประเมิน
สถานการณอยางใกลชิด พรอมประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบ 
ถึงสถานการณนํ้า และเรงชวยเหลือผูประสบภัย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2) เห็นชอบ  (1) เกณฑการระบายนํ้าของเข่ือนเก็บกักนํ้าและเข่ือนระบายนํ้าตามเง่ือนไข 
ท่ีกําหนด (2) กรอบโครงสรางศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ (มีนายกรัฐมนตรีเปนผูบัญชาการ รองนายกรัฐมนตรีเปนรองผูบัญชาการ 
และมีเลขาธิการ สทนช. เปนเลขานุการ) และกองอํานวยการนํ้าแหงชาติ (War Room) (อยูระหวางพิจารณากําหนด
โครงสราง/องคประกอบ) โดยมีโครงสรางถาวารใน สทนช. 

2) ขอสั่งการประธาน  : เชน (1) ใหหนวยงานเรงรัดการดําเนินโครงการตางๆ พรอมท้ังช้ีแจงให
ประชาชนเขาใจ และรายงานผลให สทนช. ทราบ (2) ใหหนวยงานเรงดําเนินการตามมาตรการเพ่ือรับมือฤดูแลง 
ท่ีจะมาถึง (3) ให สทนช. เรงดําเนินการจัดศูนยบัญชาการเฉพาะกิจและกองอํานวยการนํ้าแหงชาติ (War Room)  
และ (4) ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศึกษาสํารวจช้ันนํ้าใตดินใหมีความชัดเจนและจัดทําขอมูล 
และสรางความรูความเขาใจในการเติมนํ้าใตดินใหประชาชนทราบ พรอมท้ังรายงานให สทนช. ทราบดวย 

1.3 โครงการไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนปากลายสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ตามระเบียบ
ปฏิบัติ เรื่องการแจง การปรึกษาหารือลวงหนาและขอตกลง 

มติท่ีประชุม  : รับทราบโครงการไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนปากลายของ สปป.ลาว ซึ่งเปนโครงการลําดับท่ี 4 
ในแมนํ้าโขงตอนลาง เขาขายการดําเนินการตามขอตกลงแมนํ้าโขง พ.ศ. 2538 ท่ีเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกแสดง
ความเห็นและมาตรการในการลดผลกระทบตามแผนการ พัฒนาเข่ือนในแมนํ้าโขงสายประธานท้ังระบบ จํานวน 18 โครงการ 
และรับทราบทาทีประเทศไทย (ความเห็น) ตอโครงการดังกลาว ซึ่งไทยไดเสนอความเห็นตอ สปป.ลาว ใน 5 ประเด็น 
โดยใหศึกษาผลกระทบในดานตางๆ เพ่ิมเติมจากท่ี สปป.ลาว มีอยูแลว เชน ผลกระทบเก่ียวกับจํานวนปลาท่ีอาจลดลง 
ผลกระทบเก่ียวกับระดับนํ้าในแมนํ้าโขงและความปลอดภัยของเข่ือน พรอมท้ังใหกําหนดมาตรการลดผลกระทบ 
และเยียวยาผูไดรับผลกระทบ 

1.4 ผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการลุมนํ้า 
1) มติท่ีประชุม  : รับทราบผลการประชุมและขอเสนอแนะของคณะกรรมการลุมนํ้าและผลการ

ดําเนินการจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า และแผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทระดับลุมนํ้าประจําป 
2563 – 2565 

2) ขอสั่งการประธาน  : ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับขอคิดเห็นขอเสนอแนะของคณะกรรมการลุมนํ้า 
ไปพิจารณา เชน บูรณาการขอมูลสถานการณนํ้าใหประชาชนเขาถึงไดงาย แผนงานของหนวยงานใหเสนอผาน
คณะกรรมการลุมนํ้า 

2. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 5 เรื่อง ไดแก 
2.1 แผนงานโครงการขนาดใหญและโครงการสําคัญ 

1) ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม  : ใหกรมชลประทาน (ชป.) ไปศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลกระทบในดานตางๆ  
ท่ีจะเกิดข้ึนจากการระบายนํ้าจืดลงสูทะเล รวมถึงมาตรการลดผลกระทบดังกลาว 

2) มติท่ีประชุม :  
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2.1) เห็นชอบ ในหลักการโครงการเพ่ือพัฒนาป 2561 ของการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) 
(เพ่ิมเติม) จํานวน 6 โครงการ วงเงิน 11,026.952 ลานบาท เปนการสราง/ขยายระบบประปาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของระบบผลิต สงนํ้า และจายนํ้าประปา ซึ่งจะทําใหมีกําลังการผลิตเพ่ิมอีก 332,400 ลูกบาศกเมตร/วัน และใหบริการ
ผูใชนํ้าเพ่ิมข้ึนอีก 239,618 ราย และให กปภ. เสนอโครงการตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบโครงการตอไป 

2.2) เห็นชอบในหลักการโครงการกอสรางอุโมงคระบายนํ้าคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษี
เจริญถึงคลองสนามชัย วงเงิน 6,130.00 ลานบาท เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขังในพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ โดยรองรับ
ปริมาณนํ้าหลากใหระบายนํ้าผานพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร (กทม.) ออกสูทะเลไดประมาณ 48 ลูกบาศกเมตร/วินาที  
และให กทม. เสนอโครงการฯ ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบตอไป 

2.3) เห็นชอบให ชป. เสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา ใหความเห็นชอบในหลักการเตรียม
ความพรอมของโครงการบรรเทาอุทกภัยพ้ืนท่ีลุมนํ้าเพชรบุรีตอนลาง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือดําเนินการดานการมีสวนรวม 
กระบวนการจัดหาท่ีดินเพ่ือการกอสราง และเตรียมความพรอมของโครงการในทุกมิติใหแลวเสร็จ ซึ่งโครงการฯ จะชวย
เรงระบายนํ้าจากแมนํ้าเพชรบุรีออกสูทะเลอาวไทยใหเร็วท่ีสุด โดยเพ่ิมศักยภาพคลองระบายนํ้าเพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู ท้ังน้ี 
เมื่อดําเนินการเตรียมความพรอมแลวเสร็จให ชป. เสนอ กนช. เพ่ือพิจารณาอีกครั้งกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

2.4) ให กปภ. กทม. และ ชป. ดําเนินการตามขอคิดเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ขนาดใหญและโครงการสําคัญ เชน ให กปภ. จัดทําแผนแหลงเก็บนํ้าสํารองและประสานกับ หนวยงานงานเจาของแหลงนํ้า
เพ่ือวางแผนการจัดสรรนํ้าใหชัดเจน ให ชป. ปรับปรุงแกมลิงคลองสนามชัย – มหาชัยทําเปนแกมลิงตามพระราชดําริ ให
สอดคลองกับการดําเนินงานของ กทม. ดวย  และ ชป. ควรพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้ันตอนการเตรียมความพรอมของ
โครงการใหแตละโครงการเปนมาตรฐานเดียวกัน 

2.2 แผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1) ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม : สํานักงบประมาณขอให สทนช. กําหนดแนวทางและข้ันตอนในการจัดทําแผน

บูรณาการใหชัดเจน มีประสิทธิภาพ ทันตอสถานการณ รวมท้ังการโอนเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับระเบียบการบริหาร
งบประมาณดวย 

2) มติท่ีประชุม  : รับทราบผลการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการปรับปรุงแผนงบประมาณรายจายแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ เห็นชอบ แผนปฏิบัติการภายใตแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวย 28 หนวยงาน จํานวน 57,975 โครงการ วงเงินรวม 311,429.3385 ลานบาท 
เปนงบพ้ืนฐานและแผนยุทธศาสตร (function) 36,111.8408 ลานบาท งบบูรณาการ (Agenda) 185,020.8372 ลานบาท 
และงบบูรณาการภาค (Area) 90,296.6606 ลานบาท 

2.3 รางกฎหมายลําดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 
มติท่ีประชุม : รับทราบความกาวหนาการจัดทํากฎหมายลําดับรองฯ และเห็นชอบรางกฎหมายลําดับรองฯ 



29 
 

ท่ีเสนอ เพ่ือจะไดดําเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑในลําดับถัดไป ประกอบดวย (1) กฎกระทรวงออกโดย
นายกรัฐมนตรี โดยใหความเห็นชอบของรัฐมนตรี จํานวน 7 ฉบับ (2) ระเบียบและประกาศออกโดยนายกรัฐมนตรี 
จํานวน 6 ฉบับ (3) ระเบียบและประกาศออกโดย กนช. จํานวน 7 ฉบับ (4) ระเบียบท่ีออกโดยหนวยงานของรัฐหรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย จํานวน 1 ฉบับ และ (5) ประกาศท่ีออกโดย
คณะกรรมการลุมนํ้า จํานวน 2 ฉบับ 

2.4 การเขาเปนสมาชิกสภานํ้าแหงเอเชีย (Asia Water Council: AWC) 
มติท่ีประชุม  : เห็นชอบในหลักการในการเขารวมเปนสมาชิกสภานํ้าแหงเอเชีย เพ่ือท่ี สทนช.จะได

นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป  (AWC กอตั้งเมื่อป 2558 เปนองคกรดานนํ้าท่ีไมแสวงผลกําไร ท่ีใหญท่ีสุด 
ในภูมิภาคเอเชีย และเปนเครือขายของสภานํ้าโลก เมื่อเขารวมเปนสมาชิก ประเทศไทยตองรวมประชุม Board of 
Council รวมเปนคณะกรรมการดานวิชาการ และจัดกิจกรรมทางวิชาการ โดยมีขอผูกพันดานงบประมาณท่ีตองจายคา
บํารุงสมาชิก ปละ 3,000 ดอลลารสหรัฐหรือประมาณ 100,000 บาท) 

2.5 หนาท่ีและอํานาจของ กนช. ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 และการใหความเห็น 
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าตอคณะรัฐมนตรี 

1) ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม : แผนงานโครงการท่ีเปนงบกระจายอํานาจได อปท. ท่ีต่ํากวา 2 ลานลูกบาศกเมตร 
แต อปท. มีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีอาจไมสามารถดําเนินการได และรองขอใหหนวยงานดําเนินการเห็นควรให สทนช.  
หาวิธีดําเนินการตอไป 

2) ขอสั่งการประธาน : จากประเด็นดังกลาว ให สทนช. ตั้งคณะทํางานพิจารณาตอไป 
3) มติท่ีประชุม  : เห็นชอบหนาท่ีอํานาจของ กนช. ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561  

(การใหความเห็นชอบ/เสนอความเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรนํ้า) เพ่ือใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และลดข้ันตอนการดําเนินงานการเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 

3.1) แผนงาน/โครงการเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท่ีมีวงเงินงบประมาณเกิน 1,000 
ลานบาท และโครงการสําคัญท่ีตองมีการบูรณาการ ให กนช. เห็นชอบกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

3.2) แผนงาน/โครงการเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าท่ีนอกเหนือจากแผนงบประมาณ
ประจําปท่ีหนวยงานตองเรงดําเนินการ ให สทนช. ในฐานะฝายเลขานุการ กนช. เสนอประธาน กนช. พิจารณาและลงนาม
ในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และนํารายงาน กนช. ทราบ สวนเรื่องอ่ืนๆ ให สทนช. เสนอความเห็น  
แลวรายงานใหประธาน กนช. และ กนช. ทราบตอไป 

3. ประธานมีขอสั่งการเพ่ิมเติม ดังน้ี 
3.1 เรื่องสถานการณนํ้า ขอใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

สทนช. รวมกันบริหารจัดการนํ้า เฝาติดตาม และประเมินสถานการณอยางใกลชิด พรอมประชาสัมพันธใหประชาชน
รับทราบถึงสถานการณนํ้า และเรงชวยเหลือผูประสบภัย 
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3.2 ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของหาวิธีเก็บกักนํ้าสํารองไวใชในฤดูแลง เพราะมีหลายพ้ืนท่ีท่ียังประสบปญหาภาวะ
นํ้าแลงจากฝนท้ิงชวงอยู 

3.3 โครงการขนาดใหญท่ีเสนอ ขอใหหนวยงานตองทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี ใหรับรูถึงประโยชน
ของโครงการท่ีประชาชนจะไดรับ เพ่ือลดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

3.4 โครงการท่ีไดรับความเห็นชอบจาก กนช. ไปแลว ใหเรงดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบแผนงานท่ีตั้งไว 

มติ ครม. : ทราบตามท่ี สทนช. เสนอ 
 


