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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290763 
 
เรื่อง : ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉนิ

หรือจ าเป็น เพื่อด าเนินโครงการการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการ  
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อด าเนินการโครงการการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย  
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 171.60 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กษ. รายงานว่า 
1. ผลการหารือทวิภาคีกับสหภาพยุโรปเมื่อเดือนธันวาคม 2562 มีข้อเสนอแนะจากสหภาพยุโรปว่า การแก้ไข

ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing: IUU Fishing) ของประเทศไทย มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถคงประสิทธิภาพการด าเนินการได้อย่างเข้มแข็งเหมือน
ช่วงก่อน การปลดใบเหลือง (ใบเหลืองคือการตักเตือนให้มีการปรับปรุงแก้ไข) และมีความเสี่ยงว่าหากประเทศไทย  
ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อาจจะได้รับใบเหลืองครั้งที่ 2 โดยมีสาเหตุ 
มาจาก (1) ประสิทธิภาพของระบบการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท าการประมง (Monitoring 
Control and Surveillance : MCS) และศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) 
มีแนวโน้มลดต่ าลง (2) การบริหารจัดการกองเรือและทรัพยากรประมงที่ยังต้องด าเนินการเพิ่มเติมตามที่ได้หารือ  
(3) ระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่ยังต้องด าเนินการต่อเนื่อง และ (4) การบังคับใช้กฎหมาย ประกอบกับมีเง่ือนไข 
การกีดกันทางการค้าในประเด็นเรื่องการท าลายทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม โดยประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ออกกฎระเบียบในการป้องกันการท าลายสัตว์ทะเลหายากและสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม (Marine 
Mammal Protection Act : MMPA) จากการท าประมง ซึ่งหากไม่มีการเตรียมการและมีแผนบริหารจัดการที่ชัดเจน 
อาจส่งผลกระทบให้ไม่สามารถส่งออกสินค้าสัตว์น้ าไปประเทศสหรัฐอเมริกาได้ในปี 2565 

2. ปีงบประมาณ 2563 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน 
(กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) และองค์การสะพานปลาได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการคงประสิทธิภาพ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 2563 ไม่เพียงพอต่อการคงประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา 
การท าประมงผิดกฎหมาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายและมีงบประมาณบางส่วนจัดสรรคืนให้กับรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหา/ช่วยเหลือ
เยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัย ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกรมประมงโอนงบประมาณ
ดังกล่าวตามร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จ านวน 113.16 ล้านบาท ท าให้กรมประมง 
ไม่สามารถเจียดจ่ายงบประมาณประจ าปีเพื่อใช้ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายให้เป็นไปตาม
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรป ท าให้อาจเกิดความเสี่ยงท่ีประเทศไทยจะได้รับใบเหลืองอีกเป็นครั้งที่ 2 

3. คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินการควบคุมการท าประมงผิดกฎหมาย และให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
กรมประมงจึงได้จัดท าโครงการการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ซึ่งมีรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้ 

3.1 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อให้การท าประมงของประเทศไทยท้ังในน่านน้ าไทยและนอกน่านน้ าไทย เป็นไปอย่างถูกกฎหมาย 

มีการรายงาน และมีการควบคุมตามมาตรฐานสากล 
2) เพื่อต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย รวมถึงการควบคุมไม่ให้สินค้าประมงที่มาจากการท าประมง

ผิดกฎหมายเข้ามาในห่วงโซ่การผลิต 
3) เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า รายได้ คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ าในการประกอบอาชีพของ

ประมงพ้ืนบ้าน 
4) เพื่อการอนุรักษ์และความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ า 

3.2 วิธีด าเนินงาน 
1) การปรับปรุงการเก็บข้อมูล ทั้งจากการท าประมงพาณิชย์และพื้นบ้านให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด

ชายทะเล และด าเนินการปรับปรุงวิธีการค านวณค่าผลผลิตสัตว์น้ าสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) 
ให้ถูกต้องแม่นย าและเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้ทรัพยากรประมง 

2) การตรวจสอบความถูกต้องและข้อเท็จจริงของการบริหารจัดการเรือท่ีได้รับใบอนุญาตท าการประมง
พาณิชย์ 

3) การตรวจสอบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท าประมงของเรือประมงไทยที่ท าการประมง  
ในน่านน้ าและนอกน่านน้ าไทย ทั้งก่อนออกท าการประมง ระหว่างท าการประมง และเมื่อกลับเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่าย
สัตว์น้ า 

4) การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในระบบการตรวจสอบย้อนกลับ และการบริหารจัดการความเสี่ยง  
ที่ผลิตภัณฑ์ประมงจะมาจากการท าประมงแบบไม่ถูกต้อง เพื่อตรวจสอบอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะสินค้าสัตว์น้ าที่มีปริมาณ
และมูลค่าการน าเข้าสูง 

5) การด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าในประเด็น  
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เรื่องการท าลายทรัพยากรสัตว์ทะเลหายาก และสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม 
6) การจัดท าฐานข้อมูลคดีเพื่อบูรณาการการด าเนินการทางกฎหมาย และลดความซ้ าซ้อนในการปฏบิัติ

ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ 
7) การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวท่ีอยู่ในภาคประมง และการจัดหาแรงงานท่ีถูกกฎหมาย 
8) การส่งเสริมการท าประมงพ้ืนบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและลดความเหลื่อมล้ า 

3.3 ระยะเวลาด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2563) 
3.4 งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย 

เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน 171.60 ล้านบาท จ าแนกได้ ดังนี้ 
1) กรมประมง เช่น โครงการจัดจ้างเพื่อขยายขอบข่ายระบบตรวจสอบย้อนกลับให้ครอบคลุม

เรือประมงพ้ืนบ้าน งบประมาณ 118.98 ล้านบาท 
2) กรมเจ้าท่า เช่น การกู้เรือ ท าลายเรือประมงท่ีกีดขวางทางเดินเรือ งบประมาณ 16.19 ล้านบาท 
3) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เช่น การจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย 

งบประมาณ 14.41 ล้านบาท 
4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เช่น การตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ า 

งบประมาณ 1.64 ล้านบาท 
5) องค์การสะพานปลา เช่น การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบ

ย้อนกลับ งบประมาณ 20.38 ล้านบาท 
4. นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 171.60 ล้านบาท  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการฯ ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

มต ิครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของงกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม และส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
  



4 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290763 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองซอย 1 ขวา ของคลองนครหลวง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ 

ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองซอย 1 ขวา 
ของคลองนครหลวง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าที่น าน้ าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม  
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าและให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองซอย 1 ขวา ของคลองนครหลวง เป็นทางน้ า

ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ า
ชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าที่น าไปใช้เพื่อกิจการโรงงาน การประปา  
หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าและให้การใช้น้ าเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ตามข้อ 1.  
ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. แจ้งว่าได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง ตามข้อ 2. เสร็จแล้ว โดยมีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบร่าง
กฎหมาย) 

4. ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรชุีดใหม่เมื่อวันที ่10 กรกฎาคม 2562 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างกฎกระทรวง ตามข้อ 3. ให้ กษ. พิจารณายืนยันอีกครั้งหนึ่ง 

5. กษ. พิจารณาแล้วยืนยันให้ด าเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว ตามข้อ 4. ต่อไป 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าและให้การใช้น้ า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองซอย 1 ขวา ของคลองนครหลวง เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290763 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 6 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1) ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
พ.ศ. .... 

2) ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรปูท่ีดิน ในท้องที่ต าบลชุมช้าง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
พ.ศ. .... 

3) ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลกระสัง และต าบลสองช้ัน อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. .... 

4) ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ และต าบลบ้านป่า 
ต าบลมะขามสูง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... 

5) ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปท่ีดิน ในท้องที่ต าบลท่างาม ต าบลวัดโบสถ์ ต าบลท้อแท้ 
อ าเภอวัดโบสถ์ และต าบลหอกลอง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. .... 

6) ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลดอนตรอ ต าบลเชียรเขา  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และต าบลท้องล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. .... 
รวม 6 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขต
ส ารวจการจัดรูปที่ดิน เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปท าการส ารวจพ้ืนที่ท่ีจะจัดท าเป็นโครงการจัดรูปที่ดิน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอ 

1.1 ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

1.2 ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลชุมช้าง อ าเภอโพนพิสัย  
จังหวัดหนองคาย ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปท าการส ารวจพื้นที่ที่จะจัดท า
เป็นโครงการจัดรูปที่ดิน อันจะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้า ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีมาตรฐาน 
การครองชีพท่ีสูงขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.3 ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลกระสัง และต าบลสองช้ัน  
อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

1.4 ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปท่ีดิน ในท้องที่ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ และต าบล
มะขามสูง ต าบลบ้านป่า อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

1.5 ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่างาม ต าบลวัดโบสถ์ ต าบลท้อแท้ 
อ าเภอวัดโบสถ์ และต าบลหอกลอง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 

1.6 ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปท่ีดิน ในท้องที่ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ และต าบล
มะขามสูง ต าบลบ้านป่า อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

1.7 ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
และต าบลท้องล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

1.8 ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลดอนตรอ และต าบลเชียรเขา 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
รวม 8 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
เข้าไปท าการส ารวจพ้ืนท่ีที่จะจัดท าเป็นโครงการจัดรูปที่ดิน ซึ่งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้เห็นชอบด้วยแล้ว 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (11 กรกฎาคม 2560) (29 สิงหาคม 2560) (1 พฤษภาคม 2561) และ (8 พฤษภาคม 2561) 
อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวตามข้อ 1. รวม 8 ฉบับ ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. แจ้งว่าได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 8 ฉบับ ตามข้อ 2 เสร็จแล้ว โดยแก้ไข
ชื่อร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 1.3 และข้อ 1.5 ทั้ง 4 ฉบับ เป็น “ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....” “ร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลชุมช้าง อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนอองคาย พ.ศ. ....” “ร่างพระราช
กฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลกระสัง และต าบลสองช้ัน อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ....”
และ “ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลท่างาม ต าบลวัดโบสถ์ ต าบลท้อแท้  
อ าเภอวัดโบสถ์ และต าบลหอกลอง อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ....” และได้น าสาระของร่างพระราช
กฤษฎีกาตามข้อ 1.4 กับร่างพระราชกฤษฎกีาตามขอ้ 1.6 รวมเป็นฉบับเดียว และร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1.7 
กับร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1.8 รวมเป็นฉบับเดียว เนื่องจากพื้นที่บริเวณที่จะก าหนดเป็นเขตส ารวจการจัดรูป
ที่ดินตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอยู่ในท้องที่เดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
และผู้ที่จะอยู่ภายใต้บังคับพระราชกฤษฎีกานี้  และแก้ไขช่ือร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็น “ร่างพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลท้อแท้ อ าเภอวัดโบสถ์ และต าบลบ้านป่า ต าบลมะขามสูง  
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ....” และ “ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปท่ีดิน ในท้องที่
ต าบลดอนตรอ ต าบลเชียรเขา อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ และต าบลท้องล าเจียก อ าเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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พ.ศ. ....” ตามล าดับ นอกจากน้ี มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบร่างกฎหมาย) 
4. ต่อมาได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรชุีดใหม่เมื่อวันที ่10 กรกฎาคม 2562 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 6 ฉบับ ตามข้อ 3 ให้ กษ. พิจารณายืนยันอีก
ครั้งหนึ่ง 

5. กษ. พิจารณาแล้วยืนยันให้ด าเนินการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 6 ฉบับ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
ตามข้อ 4. ต่อไป จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวม 6 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 6 ฉบับดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290763 
 
เรื่อง : ร่างแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2562 - 2565 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ระยะที่ 1 
พ.ศ. 2562 - 2565 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2563 รับทราบสรุปสาระส าคัญของการประชุมคณะกรรมการ

บริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (บยศ.) ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เห็นชอบในหลักการ  
ให้กระทรวงสาธารณสุขประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเขตสุขภาพพิเศษ ได้แก่ งานสาธารณสุข
ชายแดน งานสาธารณสุขทางทะเล งานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และงานเขตพื้นที่เฉพาะ (ประชากรต่างด้าว) 
กระทรวงสาธารณสุข โดยส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการสาธารณสุขเขต
สุขภาพพิเศษแห่งชาติ ได้จัดท าร่างแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2562 - 2565 ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) เป็นประธานการประชุม ได้มีมติ
เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2562 - 2565 รวมทั้งกรอบ
งบประมาณดังกล่าว และได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี 

2. แผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2562 - 2565 มีเป้าหมาย คือ 
1) ประชาชนในเขตสุขภาพพิเศษมีสุขภาพดี 
2) ประชาชนในเขตสุขภาพพิเศษสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพท่ีจ าเป็นได้อย่างครอบคลุม 
3) มีกลไกการจัดการอย่างบูรณาการและการสนับสนุนให้สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจงานที่ เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขทางทะเล (กรม ประมง)  
ด้านสาธารณสุขชายแดน (กรมปศุสัตว์) และด้านสาธารณสุขเขตพื้นที่เฉพาะ (ประชากรต่างด้าว) (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

 

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

เพื่อช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่าร่างแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ  

ระยะที่ 1 พ.ศ. 2562 - 2565 ดังกล่าว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)  
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความมั่นคง (แผนแม่บทการเสริมสร้างความมั่นคง) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (แผนแม่บทการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และแผนแม่บทการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี) 
และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (แผนแม่บทการสร้างหลักประกันทางสังคม) สอดคล้องกับแผน
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเด็น
ด้านสาธารณสุข โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การดังกล่าว อาทิ กรมปศุสัตว์ซึ่งมีการด าเนินการในการควบคุมและป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  
(โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก และโรคพยาธิใบไม้ในตับ) ในเขตพื้นที่ชายแดน โดยได้มีการจัดประชุมสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และมาเลเซีย ) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดน และการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า - ออก 
ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นด้วยในหลักการของร่างแผนปฏิบัติการ
สาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2562 - 2565 ตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ระยะที่ 1 พ.ศ. 2562 – 2565  
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว  
ให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ  ทั้งนี้ ให้กระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และข้อสังเกตของส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2563 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290763 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลีย 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง
หุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ไทย – นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ (ก าหนดให้มันฝรั่ง 
หอมหัวใหญ่ และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการน าเข้ามา  
ในราชอาณาจักรตามความตกลง TAFTA และ TNZCEP) 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง  การน าสินค้าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์  
เรื่อง การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย - นิวซีแลนด์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ (ก าหนดให้มันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
จัดระเบียบในการน าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลง TAFTA และ TNZCEP) เพื่อกระทรวงพาณิชย์จะได้
ด าเนินการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ให้มีผลใช้บังคับต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) และความตกลงการค้าเสรีไทย –

ออสเตรเลีย (TAFTA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวได้เปิดเสรีอย่างสมบูรณ์ในปี 
2563 โดยภายใต้กรอบ TNZCEP สินค้าที่เปิดเสรี คือ มันฝรั่งสด หรือแช่เย็น เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ และหอมหัวใหญ่ 
ส่วนภายใต้กรอบ TAFTA สินค้าท่ีเปิดเสรี คือ มันฝรั่งสด หรือแช่เย็น  

2. เพื่อเป็นการบริหารการน าเข้าสินค้าตามกรอบการค้าดังกล่าว ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตภายในประเทศ 
คณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางการน าเข้า โดยได้เสนอให้
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3. คณะกรรมการนโยบายฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เห็นชอบหลักเกณฑ์
แนวทางการน าเข้าตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ และได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

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

เพื่อรองรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าของไทย
ตามความตกลง TAFTA และ TNZCEP 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์แนวทางการน าเข้าดังกล่าว 
ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะต้องพิจารณาด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของกระทรวง ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์แนวทาง
ที่ก าหนด ในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นชอบต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน า

สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวง
พาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นไทย - นิวซีแลนด์ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เนื่องจากเป็นการออกประกาศเพื่อรองรับการปฏิบัติตามข้อผูกพัน 
การเปิดตลาดสินค้าของไทยตามความตกลง TAFTA และ TNZCEP ซึ่งมีผลบังคับไปแล้วตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการ 
1.1 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงการค้าเสรี

ไทย – ออสเตรเลีย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และ 
1.2 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงหุ้นส่วน

เศรษฐกิจท่ีใกล้ชิดกันยิ่งข้ึนไทย – นิวซแีลนด์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
การต่างประเทศไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และให้พิจารณาการช่วยเหลือเกษตรกรโดยก ากับดูแล  
การน าเข้าสินค้ามันฝรั่ง หอมหัวใหญ่ และเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ให้เป็นไปตามพันธกรณีโดยไม่ให้ส่งผลกระทบ  
ต่อเกษตรกรภายในประเทศ รวมทั้งให้สนับสนุนการจัดจ าหน่ายสิ นค้าสมุนไพรและสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(Geographical Indications : GI) ด้วย 

3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 


