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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150963 
 
เรื่อง : ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องจักรกล

เพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้ กษ. โดยกรมชลประทานใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 284.86 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดหาเครื่องจักรกลเพื่อการเตรียมความพร้อมแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. รายงานว่า ปัจจุบันกรมชลประทานมีเครื่องจักรกลที่ใช้เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยไม่เพียงพอ  

ต่อการใช้งานในภาวะวิกฤติ และส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรกลที่มีสภาพเก่ามาก ใช้เทคโนโลยีไม่ทันสมัย ดังนั้น  
กรมชลประทานจึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาเครื่องจักรกลทดแทนให้เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจของกรมชลประทาน 
รวมทั้งเป็นการด าเนินงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน 20ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการแก้ไขปัญหา ท้ังการพัฒนาแหล่งน้ า การป้องกันบรรเทาอุทกภัยตลอดจนการบริหารจัดการน้ าของประเทศ 
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กษ. (กรมชลประทาน) ได้ขอให้ส านักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดหาเครื่องจักรกลดังกล่าว รวม 4 รายการ จ านวน 206 เครื่อง/คัน/ล า วงเงิน 979.39 ล้านบาท ซึ่ง สงป. แจ้งว่า 
นายกรัฐมนตรีเห็นความจ าเป็นในการจัดหาเครื่องจักรกลดังกล่าว รวม 3 รายการ จ านวน 61 เครื่อง/คัน/ล า  
ในวงเงิน 327.36 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทดแทนของเดิมโดยให้เพียงพอเป็นระยะๆ  
ทั้งแก้ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งตามงบประมาณที่มีอยู่ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 
284.86 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีก จ านวน 42.50 ล้านบาท ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากโครงการ/รายการที่ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว 
และมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการที่หมดความจ าเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถด าเนินการได้
ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในลักษณะของการโอน/เปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร ตามขั้นตอนต่อไป สรุปได้ ดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ได้เครื่องมือรองรับการบริหารจัดการน้ าของรัฐบาลให้ทัน
ฤดูน้ าหลากต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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          หน่วย : ล้านบาท 
ประเภทรายการ จ านวนหน่วย ราคาต่อหน่วย งบประมาณ 

งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น 

44 - 284.86 

1) เครื่องสูบน้ าแบบเคลื่อนที่ 39 เครื่อง - 123.00 
1.1) เครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 

ขนาดท่อส่งไม่นอยกว่า 8 น้ิว 
15 เครื่อง* 2.50 37.50 

1.2) เครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 
ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 10 น้ิว 

3 เครื่อง 2.95 8.85 

1.3) เครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 
ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 12 น้ิว 

21 เครื่อง 3.65 76.65 

2) รถปั้นจั่น ล้อยาง ขนาด 50 ตัน (All Terrain Crane) 3 คัน 48.96 146.88 
3) เรือขุดชนิดปูตักแบบแบคโฮลงโบ๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 
130 แรงม้า 

2 ล า 7.49 14.98 

ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

17 2.5 42.50 

เครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อ
ส่งไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 

17 เครื่อง* 2.5 42.50 

รวมท้ังสิ้น 61 - 327.36 

หมายเหตุ : * นายกรัฐมนตรีอนุมัติเครื่องสูบน้ าชนิดหอยโข่งขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า  
8 นิ้ว จ านวน 32 เครื่อง อย่างไรก็ตาม กษ. ได้เสนอขอใช้งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
ในครั้งนี้ จ านวน 15 เครื่อง ส่วนอีก 17 เครื่อง จะปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. กษ. ได้จัดท ารายละเอียดข้อมูลตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว 

4. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
เครื่องจักรกลเพื่ อการเตรียมความพร้อมแก้ ไขและบรรเทาอุทกภัย  จัดอยู่ ในด้ านการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน)  
รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปด าเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150963 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าคลองแห้ง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าคลองแห้ง 
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน 
ในท้องที่ต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้
น้ าท่ีน าน้ าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแล
ปริมาณน้ า และให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานกระบี่รายงานว่า มีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทาน  

อ่างเก็บน้ าคลองแห้ง เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่มิใช้การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ท าให้ปริมาณ  
ของน้ าในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง การเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งทางน้ าชลประทานดังกล่าวได้ก าหนดให้เป็นทางน้ าชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนด
ทางน้ าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 15/2562) ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 แล้ว 

2. ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าให้มีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานอย่างเต็มที่  
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งท าให้ทราบถึงปริมาณของน้ าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการ
รองรับการขออนุญาตใช้น้ าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรก าหนด 
ให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าคลองแห้ง ในท้องที่ต าบลกระบี่น้อย อ าเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อน าเงินท่ีเรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็น
ค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะท าให้การใช้เงินงบประมาณในส่วนนี้น้อยลง ส าหรับหลักเกณฑ์  
และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ  
การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าให้มีการใช้น้ า 
จากทางน้ าชลประทานอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าคลองแห้ง เป็นทางน้ าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150963 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : การบริหารจัดการการประมงทะเล ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
วุฒิสภา 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : การบริหารจัดการการประมงทะเล ของคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา มาเพื่อด าเนินการ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาข้อเสนอแนะ  

และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้ 
๑. การพัฒนาการท าการประมง ฟื้นฟูแหล่งประมงและสิ่งแวดล้อมให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสม กรมประมง  

ได้ด าเนินการผลิตและปล่อยลูกพันธุ์สัตว์น้ าทั้งน้ าจืดและชายฝั่งบูรณะแหล่งน้ าด้วยการขุดลอกและก าจัดวัชพืช  
และได้ด าเนินโครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลให้มีระบบนิเวศที่เหมาะสมส าหรับการอยู่อาศัยของสัตว์น้ า 
ซึ่งได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕21 – 2561 รวมทั้งสิ้น 631 แห่ง และเฉพาะในช่วงปี 2561 - 2563  
ได้ด าเนินการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ในพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง ในพื้นที่ 
๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสตูล และจังหวัดปัตตานี 
ส าหรับแผนงานที่จะด าเนินการในปี 2563 – 2565 ได้ก าหนดไว้ในแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย 
นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2563 – 2565 โดยเพิ่มจ านวนแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล 
ที่มีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 5 แห่ง/ปี 

2. การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยพัฒนาทั้งการเพาะเลี้ยงน้ าจืดและชายฝั่ง ปรับปรุงพื้นที่การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า และได้ด าเนินโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ด าเนินการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า แปรรูปสัตว์น้ า มีการลด ละ เลิกการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต และปรับปรุงระบบการผลิตให้เข้าสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการผลิตสินค้าสัตว์น้ าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
และแรงงานในภาคประมงให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อินทรีย์ออกสู่ผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้น เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท าให้สินค้า
เกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 

3. ประเด็นการให้ความส าคัญในเชิงนโยบาย คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานกรรมการ และมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นคณะกรรมการโดยมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายและก ากับการบริหารจัดการการประมงรวมทั้งได้ก าชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการท างานร่วมกัน  
ในการแก้ไขการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) อีกท้ัง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ/คณะอนุกรรมการ 
ในการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. ประเด็นการบริหารจัดการ “จุดอ้างอิง” ที่มีประสิทธิภาพ กรมประมงได้จัดจ้างท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบขั้นตอน
การค านวณ (Maximum Sustainable Yield: MSY) และเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสมในการวิเคราะห์จุดอ้างอิงของ
ประเทศไทยซึ่งปัจจุบันใช้วิธีแบบจ าลองผลผลิตส่วนเกิดของฟอกซ์ (Fox Surplus Production Model) ซึ่งมีความ
เหมาะสมเนื่องจากทรัพยากรประมงของไทยมลีักษณะเฉพาะของเขตร้อน (tropical multi-species fishery) จ าเป็นต้อง
มีการวิเคราะห์จุดอ้างอิงแบบกลุ่มสัตว์น้ าดังที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งยังได้จัดจ้างที่ปรึกษาชาวออสเตรเลีย  
เพื่อจัดท าแผนการบริหารจัดการประมงทะเล (Fisheries Management Plan: FMP) โดยที่ปรึกษาได้ตรวจสอบขั้นตอน
และวิธีการประเมิน MSY แล้ว มีความถูกต้องน่าเช่ือถือ นอกจากนี้ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงานภายใต้ FMP  
บนพื้นฐานของผลการประเมิน MSY ในปัจจุบัน ตลอดจนได้จัดท าโครงการ “การพัฒนาระบบเช่ือมโยงการคาดการณ์
และการประเมินสภาวะการประมง เพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจการบริหารจัดการการท าประมง” เพื่อให้ได้ข้อมูล 
ที่ครอบคลุมมากข้ึน 

5. ประเด็นระบบ (Monitoring Control and Surveillance : MCS) ที่มีประสิทธิภาพ กรมประมงด าเนินการตรวจสอบ
เรือ IUU list ที่ผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านระบบ Windward Intelligence โดยศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการท า
ประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) โดย FMC มีภารกิจในการตรวจสอบและเฝ้าระวังทางอิเล็กทรอนิกส์
ร่วมกับ ศรชล. และมีการบูรณาการร่วมกันในการท างาน โดยการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางต่าง ๆ  
เช่น ไลน์กลุ่ม E-mail นอกจากนี้ กรมเจ้าท่ามีระบบ Single Window @ Marine Department ในการแจ้งเรือเข้า - 
ออกเรือ ซึ่งข้อมูลจากระบบดังกล่าว มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลใบแจ้งอนุญาตเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างประเทศ และ 
Port Clearance ผ่านระบบ NSW 

6. ประเด็น IUU - Free Thailand ประเทศไทยมุ่งมั่นจะด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย  
4 แนวทางเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ IUU-free Thailand ภายในปี 2567 ได้แก่ 1) การด าเนินนโยบาย IUU - free 
Thailand อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การสร้างความเข้มแข็ง ในความร่วมมือ การติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูล  
3) การพัฒนามาตรฐานการควบคุมการน าเข้าสัตว์น้ าและสินค้าสัตว์น้ า และ 4) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับของไทย ทั้งนี้ จะได้หารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจัดท าแผนและงบประมาณต่อไป 

7. ประเด็นการเชื่อมโยงการบริหารงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ 
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ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ประกอบด้วยคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย และคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข
ปัญหาการท าประมงและแรงงานในภาคประมง โดยมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะ สั่งการ และก ากับดูแลการด าเนินงาน  
ในการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย และแรงงานในภาคประมงให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง  
กับพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมทั้งได้มีการพิจารณากลั่นกรองการออกกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง
และแรงงานในภาคประมง การบังคับใช้กฎหมาย ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทางกฎหมายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย 

มติ ครม. : รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเด็นการปฏิรูปที่ 6 : การบริหารจัดการการประมงทะเล ของคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบ
ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150963 
 
เรื่อง : การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายถิระศักดิ์ ทองศิริ)  

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายถิระศักดิ์ ทองศิริ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญ
ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านส ารวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ) กรมชลประทานให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านส ารวจและหรือออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ ) กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรสหกรณ์  ตั้ งแต่ วันที่  1 0  มิ ถุน ายน  25 63  ซึ่ งเป็ นวันที่ มี คุณ สมบั ติ ค รบถ้ วนสมบู รณ์  
และรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอขอแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าว ซึ่ง ก.พ. ได้พิจารณาอนุมัติ

คุณสมบัติและประเมินผลงานของข้าราชการดังกล่าวตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่  
29 กันยายน 2538 แล้วเห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ
เหมาะสมกับต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ผู้บังคับบัญชาจึงอาจด าเนินการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งตามที่ขอให้พิจารณาประเมินได้ 
โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่ส านักงาน ก.พ. ได้รับค าขอประเมินพร้อมเอกสารประกอบ  
การขอประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิเรื่องนี้จัดเป็นการ
ด าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ขอให้
ส านักงานองคมนตรีน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการดังกล่าวให้ด ารง
ต าแหน่งต่อไป 

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

เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความ
ต่อเนื่อง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150963 
 
เรื่อง : การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จ านวน 8 ราย ดังนี้ 

1. นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ พ้นจากต าแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง (แทนต าแหน่งเกษียณ) 

2. นายอ าพันธุ์ เวฬุตันติ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(แทนต าแหน่งเกษียณ) 

3. นายประยูร อินสกุล พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(แทนล าดับท่ี 5) 

4. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ พ้นจากต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบ ารุงรักษา)  
(วิศวกรชลประทานทรงคุณวุฒิ) กรมชลประทาน และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง (แทนต าแหน่งเกษียณ) 

5. นายพิศาล พงศาพิชณ์ พ้นจากต าแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
(แทนต าแหน่งเกษียณ) 

6. นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ พ้นจากต าแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมส่งเสริมสหกรณ์ และแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมวิชาการเกษตร (แทนต าแหน่งเกษียณ) 

7. นายปราโมทย์ ยาใจ พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมหม่อนไหม (แทนต าแหน่งเกษียณ) 

8. นายฉันทานนท์ วรรณเขจร พ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) 

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

เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความ
ต่อเนื่อง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ส านักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(แทนล าดับท่ี 1) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีต าแหน่งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงว่าง เนื่องจากผู้ครองต าแหน่ง  

มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจะต้องพ้นจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563  
และเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียน 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ และเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จ านวน 8 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ขอให้
ส านักงานองคมนตรีน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการทั้ง 8 ราย ดังกล่าวพ้นจาก
ต าแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150963 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2563 
 
สารัตถะ : คกง. เสนอ ครม. พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม 
ครั้งท่ี 19/2563 เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 2563 ดังนี้ 

1. รับทราบผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชนด้วนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาด  
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) พร้อมทั้งมอบหมายให้ 
อว. และ สทบ. เร่งด าเนินการตามข้อสังเกตและมติ คกง. และเสนอโครงการฯ ให้ คกง. พิจารณาอีกครั้งหนึ่งตามขั้นตอนต่อไป 

2. อนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรกรสมัยใหญ่และเช่ือมโยงตลาดของกรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กรอบวงเงินรวม 13,904.50 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.1 
ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนด ฯ)  
พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งพิจารณาก าหนดแนวทางการอ านวยความสะดวกแก่เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายในการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ประเภทนิติบุคคลตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2548 ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการภายใต้รู ปแบบที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งรับความเห็น  
และข้อสังเกตของ คกง. ไปด าเนินการอย่างเคร่งครัดต่อไป รวมทั้งมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการดังนี้ 

2.1 ด าเนินโครงการให้เป็นไปตามหลักการทั้ง 8 ข้อของ คกง.1 โดยเฉพาะในประเด็นการจัดซื้อจัดหา
ครุภัณฑ์ที่ต้องด าเนินการประมาณค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของทางราชการและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด 

2.2 จัดท างบประมาณการความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือนเพื่อให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
(สบน.) สามารถจัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงิน 
ของภาครัฐ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คกง./กษ. (สศก./กสก./มม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับ
เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการร่วม
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มี
คุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรม
ต่อ เนื่ อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลั งงาน  
และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยาที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.3 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค โดยจัดส่งให้ 
สบน. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง (กค.) ก าหนด ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป 

2.4 ประสานกับ กค. ในการรายงานขีดความสามารถในการช าระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชก าหนดฯ ด้วย 

3. อนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการ
เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จากเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเดือนกันยายน 2563 ตามที่ พม. เสนอ พร้อมทั้งรับความเห็นและข้อสังเกตของ คกง. 
ไปด าเนินการต่อไป 

4. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ปรับปรุงรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน  
เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพิ่มความถี่การพักค้าง และกระตุ้นการใช้จ่ายกลุ่มศักยภาพ ดังกลุ่มผู้มี
ก าลังซื้อ เช่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ให้ออกเดินทางท่องเที่ยว ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา (กก.) เสนอ 

5. รับทราบผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ของกรมหม่อมไหม กษ. พร้อม
ทั้งเห็นควรให้กรมหม่อมไหมใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ ตามขั้นตอนต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ของคณะกรรมการ

กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คณะกรรมการฯ) ได้เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๓ มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้แก่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด 

2. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดของ กษ. 
2.1 สาระส าคัญของโครงการ 

วัตถุประสงค์ : - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร 
- ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยา
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 

กิจกรรม : - สนับสนุนสมาชิกแปลงใหญ่ โดยการจัดหาปัจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  
หรือครุภัณฑ์อื่นๆ (ด้านการผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพและด้านการตลาด) ด้วยตนเองตามความจ าเป็นและความ
ต้องการของกลุ่มเพื่อพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการด าเนินงานในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และสร้างรายได้ให้
เกษตรกรอย่างยั่งยืน 

 - สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นการบริหารจัดการ ส าหรับจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายเงิน 
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จัดเก็บข้อมูลและบันทึกผลการด าเนินงาน และติดตามประเมินผล 
งบประมาณ : - 13,904.50 ล้านบาท ขอใช้จ่ายเงินกู้จากแผนที่ 3.1 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ 
กรอบระยะเวลา : 1 ปี 2 เดือน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564) 

2.2 มติ คกง. 
เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการฯ ของกรมส่งเสริมการเกษตร กษ. กรอบวงเงินรวม 13,904.50 

ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน 3.1 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมส่งเสริม
การเกษตรเร่งพิจารณาก าหนดแนวทางการอ านวยความสะดวกแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนประเภทนิติบุคคลตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้สามารถ
ด าเนินโครงการภายใต้รูปแบบที่ก าหนดไว้ และเห็นควรมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการฯ และด าเนินการ ตามข้อ 2.1 – 2.4 

มติ ครม. : มติรับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลัน่กรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านัก
งบประมาณและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปด าเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่อไป  
โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150963 
 
เรื่อง : การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 และการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 โดยไม่ต้องน าผลการด าเนินงาน  
ของส่วนราชการมาประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2563 

2. ให้ความเห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. การปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.1 ส านักงาน ก.พ.ร. จะประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 152 ส่วนราชการ และ 76 จังหวัด รวม 228 หน่วยงาน โดยก าหนดตัวช้ีวัด
ที่เช่ือมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
แนวทางพัฒนาประเทศไทย 4.0 รวมทั้งนโยบายส าคัญของรัฐบาล ซึ่งจะต้องรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใน
เดือนตุลาคม 2563 และส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเบื้องต้น เสนอไปยังรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
รองนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีตามล าดับ 

1.2 เมื่อพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปัจจุบัน มีผลกระทบต่อการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงฯ จึงมีความเห็นว่า การปรับรายละเอียดของตัวช้ีวัดเป็นการคาดการณ์  
ผลการด าเนินงานที่จะเกิดในอนาคตซึ่งยังมีความไม่แน่นอน ไม่สะท้อนกับผลการปฏิบัติง านที่จะเกิดขึ้นจริง รวมทั้ง 
ไม่สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพของส่วนราชการฯ ได้ หากเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ก.พ.ร./กษ. (สพบ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างยั่งยืน ซึ่งทั้ง 2 องค์ประกอบ เป็นองค์ประกอบการประเมินที่ส่วน
ราชการด าเนินการอยู่แล้ว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ในระยะที่สองหรือเกิดสภาวะวิกฤติอื่น 
1.3 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 

ได้มีมติเห็นชอบการปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยไม่ต้องน าผลการด าเนินงานของส่วนราชการมาประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเห็นควรให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป ดังนี้ 

แนวทางการประเมินส่วนราชการฯ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2563 

ข้อเสนอแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ 
ตามมติ ก.พ.ร. ครั้งท่ี 3/2563 

 
 
 
1. ให้ส่วนราชการสามารถปรับรายละเอียด  

หรือยกเลิกตัวช้ีวัดเดิมตามภารกิจหลักที่ได้รับผลกระทบ
จากโรค COVID-19  

ไม่ น าผ ลการด า เนิ น งาน ของส่ วน ราชการ 
มาประเมินผล ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ โดย 

1. ให้ส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามตัวช้ีวัด เดิม เพื่ อใช้ในการติดตาม (Monitoring)  
แต่จะไม่น ามาประเมินผล 

2. ให้ส่วนราชการเสนอตัวช้ีวัดใหม่ในการแก้ไข
ปัญหาหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 
เพื่ อ รองรับสถานการณ์ การแพ ร่ ระบาดของโรค  
COVID-19 

2.1 ให้ส่วนราชการถอดบทเรียนในการบริหาร
จัดการผลกระทบและการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน 

2 .2  ให้ ส านั ก งาน  ก .พ .ร . ส รุ ป บ ท เรี ย น 
ในการบริหารจัดการผลกระทบในภาพรวมของส่วน
ราชก าร เพื่ อ ใ ช้ เป็ น แ น วท างใน ก ารบ ริ ห าร งาน 
และให้บริการประชาชนได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
หากเกิดสภาวะวิกฤตในอนาคต 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับการปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาด 
ในหลายประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ท าให้ทุกภาคส่วนต้องเฝ้าระวัง ป้องกัน และติดตามการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 อย่างใกล้ชิด 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) และส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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2. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 ที่ผ่านมา ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรงุประสทิธิภาพในการปฏบิัติราชการ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลัก
ภารกิจพื้นฐาน (Function Base) ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda Base) 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่ (Area Base) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนา
นวัตกรรมในการบริหารจัดการ (Innovation Base) และศักยภาพในการด าเนินการของส่วนราชการตามยุทธศาสตร์ 20 ปี 
(Potential Base) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก.พ.ร. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติ
เห็นชอบ กรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. กรอบการประเมิน เป็นการน าองค์ประกอบการประเมิน 5 องค์ประกอบเดิมมาจัดกลุ่มและจ าแนกเป็น  
2 องค์ประกอบ เพื่อประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน ควบคู่ ไปกับการประเมินศักยภาพ ในการด าเนินงานที่เป็น
พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อให้ของส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 
2 องค์ประกอบดังกล่าว เป็นองค์ประกอบการประเมินที่ส่วนราชการด าเนินการอยู่แล้ว จึงไม่เป็นการสร้างภาระให้กับ
ส่วนราชการแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

1.1 การประเมินประสิทธิผล (performance Base) น้ าหนักร้อยละ 70 จ านวน 3 - 5 ตัวช้ีวัด  
1) ผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ชาติ นโยบายส าคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายเร่งดว่น เช่น 

การฟื้นฟูเศรษฐกิจ เป็นต้น มติคณะรัฐมนตรีหรือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda KPI) 
2) ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ (บังคับส่วน

ราชการระดับกรม) 
3) ผลการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญที่เป็นการบูรณาการด าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน 

(Joint KPIs) เช่น อุบัติเหตุทางถนน ป่าไม้ ขยะ อากาศ คุณภาพแหล่งน้ า เป็นต้น 
4) ผลการด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตาม

กฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพ้ืนท่ี/ท้องถิ่นภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Function KPI / Area KPI) 
1.2 การประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน (Potential Base) น้ าหนักร้อยละ 30 จ านวน 1 ตัวช้ีวัด 

ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 
1) การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล (น้ าหนักร้อยละ 15) 

- การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) ทั้งข้อมูลที่ใช้ภายในหน่วยงาน และข้อมูล 
ที่จะเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก/สาธารณะ เพื่อน าไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) 

- การเช่ือมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) 
- การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกหลักในการ



17 

 

ด าเนินงาน (Digitalize Process) เพื่อน าไปสู่การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้ข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ (Decision Making) 

- การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงาน หรือการให้บริการ (e-Service)  
2) การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) (น้ าหนักร้อยละ 15) 

2. เกณฑ์การประเมิน จะพิจารณาจากคะแนนในภาพรวม แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ
คุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง ดังนี้ 

2.1 ระดับคุณภาพ มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างร้อยละ 90.00 - 100 
2.2 ระดับมาตรฐาน 

มาตรฐานขั้นสูง มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างร้อยละ 75.00 - 89.99 
มาตรฐานขั้นต้น มีคะแนนผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างร้อยละ 60.00 - 74.99 

2.3 ระดับต้องปรับปรุงมีคะแนนผลการด าเนินงานต่ ากว่าร้อยละ 60.00 
3. รอบระยะเวลาการประเมิน ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 30 กันยายนของทุกปี (ปีละ 1 ครั้ง) 
4. กลุ่มเป้าหมายในการประเมิน ประกอบด้วย ส่วนราชการ และจังหวัด ส าหรับส่วนราชการสังกัด

กระทรวงกลาโหม กองอ านวยการรักษาความมั่นภายในราชอาณาจักร และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้น าแนวทาง  
การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหารไปประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นไปตามมติของ 
ก.พ.ร. ในการประชุม ครั้งท่ี 4/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 

5. ผู้ท าหน้าท่ีในการประเมิน ประกอบด้วย 
5.1 นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
5.2 รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
5.3 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ประเมินเบื้องต้น) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมว่า  

เป็นการน า 5 องค์ประกอบเดิมมาจัดกลุ่มและจ าแนกเป็น 2 องค์ประกอบ เพื่อประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน  
ควบคู่ไปกับการประเมินศักยภาพในการด าเนินงานที่เป็นพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อให้ส่วนราชการ
สามารถขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้ง 2 องค์ประกอบ เป็นองค์ประกอบการประเมินท่ีส่วนราชการ
ด าเนินการอยู่แล้ว 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ. รวมทั้งข้อเสนอแนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิ จัยและนวัตกรรม 
และข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคมไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150963 
 
เรื่อง : ขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 

ให้แก่บริษัท อพิโก้ (โคราช) จ ากัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
 
สารัตถะ : พน. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบใหย้กเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ให้แก่บริษัท อพิโก้ (โคราช) จ ากัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 
9/2546/66 เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเป็นผู้ยื่นขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่าเพื่อการส ารวจ ผลิต เก็บรักษา ขนส่ง 
หรือกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมต่อกรมป่าไม้ตามกฎหมาย  
และระเบียบที่เกี่ยวข้องแห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
บริษัท อพิโก้ (โคราช) จ ากัด แจ้งว่าพื้นที่ที่ต้องการขออนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่าอยู่ในบริเวณพื้นที่ผลิต

ปิโตรเลียมสินภูฮ่อมตะวันออก แปลงส ารวจบนบกหมายเลข L15/43 ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น 
ซึ่งบริษัทฯ ได้มีหนังสือไปยังส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น เพื่อขอให้ตรวจสอบว่าพื้นที่
โครงการผลิตและวางท่อก๊าซธรรมชาตขิองพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมสินภฮูอ่มตะวันออก แปลงส ารวจบนบกหมายเลข L15/43 
เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าเสื่อมโทรม และป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
หรือไม่ ซึ่งส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือแจ้งว่าจากการประสานส านัก
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) และส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น) ในการตรวจสอบพบว่าพื้นที่
โครงการผลิตและวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของแหล่งสินฮ่อมตะวันออก แปลงส ารวจบนบกหมายเลข L15/43 มีพื้นที่
บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกสูง-บ้านดง และอยู่ในพื้นที่แปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระ
เกียรติ FPT 20/2 ขอนแก่น และพื้นที่แปลงปลูกป่า โครงการพัฒนาป่า โคกสูง-บ้านดง และต่อมาส านักทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จังหวัดขอนแก่น ได้มีหนังสือแจ้งมายังกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติด้วยว่าการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์  
หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีของโครงการผลิตและวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของแหล่งสินภูฮ่อม
ตะวันออก แปลงส ารวจบนบกหมายเลข L15/43 ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกสูง-บ้านดง 
ท้องที่อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ให้ด าเนินการตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ใน

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

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 
จากการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งภายในประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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เขตป่า พ.ศ. 2558 โดยบริษัท ฯ มีแผนท่ีจะด าเนินการผลิตและวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดังนี้ 
1. โครงการผลิตและวางท่อส่งก๊าซของแหล่งสินภูฮ่อมตะวันออก พื้นที่ฐานผลิต SPH-1 ในเขตจังหวัดขอนแก่น 

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีพื้นที่ฐานผลิตและแนวท่อส่งก๊าซทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  
ป่าโคกสูง-บ้านดง และพื้นที่แปลงปลูกป่า โครงการพัฒนาป่าโคกสูง-บ้านดง โดยมีพื้นที่ฐานการผลิตและแนวท่อส่งก๊าซ 
ในเขตพื้นท่ีป่าดังกล่าว รวมเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 9 ไร่ 8.20 ตารางวา  

2. โครงการผลิตและวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของแหล่งสินภูฮ่อมตะวันออก พื้นที่ฐานผลิต SPH-1ST ในเขต
จังหวัดอุดรธานีและขอนแก่น ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเพียงเฉพาะแนวท่อส่งก๊าซและจุดเช่ือมต่อท่อส่งก๊าซ (Tie in) กับท่อ
ส่งก๊าซของโครงการส่งก๊าซสินภูฮ่อม แปลงส ารวจบนบกหมายเลข EU1 ของบริษัท พีทีทีอีพี เอสพี ลิมิเต็ด ตั้งอยู่ในเขต
ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี ป่าโคกสูง-บ้านดง โดยมีพื้นที่แนวท่อส่งก๊าซและจุดเช่ือมต่อท่อส่งก๊าซในเขตพื้นที่ป่าดังกล่าว 
รวมเป็นพ้ืนท่ีประมาณ 24 ไร่ 39.30 ตารางวา 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการขอยกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (2)  

แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ให้แก่บริษัท อพิโก้ (โคราช) จ ากัด 
ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้

1. เห็นด้วยกับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน
น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเว้นหลักเกณฑ์ตามข้อ 7 (2) แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต  
ท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ให้บริษัท อพิโก้ (โคราช) จ ากัด สามารถเป็นผู้ยื่นขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต
ป่าต่อกรมป่าไม้ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยบริษัทฯ ผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าท า
ประโยชน์ในเขตป่าตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 ก่อนที่จะเข้า
ด าเนินการในพื้นที่ป่าและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

2. การอนุญาตให้บริษัท อพิโก้ (โคราช) จ ากัด ผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม  
พ.ศ. 2514 เข้าท าประโยชน์ในเขตป่าเพื่อประกอบกิจการปิ โตรเลียมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
ในภาพรวมจากการผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งภายในประเทศ ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงพลังงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้กระทรวงพลังงานรับข้อเสนอแนะของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
  



20 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150963 
 
เรื่อง : ขออนุมัติแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร 
 
สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร รวม 5 ด้าน ระยะเวลาด าเนินการ 10 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2572) รวมจ านวน 62 โครงการ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7,445.22 ล้านบาท โดยให้เร่ง
ด าเนินการแผนงานระยะเร่งด่วนให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2. มอบหมายให้จังหวัดสกลนครและกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พัฒนาหนองหารบริเวณเหนือหนองหารและพื้นที่ต้นน้ า 

3. มอบหมายให้กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ (กษ.) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ าในหนองหาร 

4. มอบหมายให้ สทนช. ร่วมกับส านักงบประมาณ (สงป.) เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการในแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนครต่อไป 

5. มอบหมายให้ สทนช. ร่วมกับจังหวัดสกลนครติดตามและขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาหนองหาร  
จังหวัดสกลนคร ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ (กนช.) ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 อย่างเคร่งครัด 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงมหาดไทย โดยจังหวัดสกลนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดท าโครงการแผนหลักการพัฒนา

หนองหาร จังหวัดสกลนคร เสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาหนองหารที่จะ
ด าเนินการในระยะต่อไป ซึ่ง กนช. มีมติในคราวประชุม กนช. ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เห็นชอบ
ในหลักการแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ปี 2563 - 2572 จ านวน 5 ด้าน 65 โครงการ วงเงินรวม 
7,445.22 ล้านบาท และให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนระยะเร่งด่วน ปี 2563 - 2565 โดยเตรียมความ
พร้อมให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป รวมทั้งให้จังหวัดสกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
น าความเห็นของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการส าคัญ กนช. และข้อสั่งการเพิ่มเติมของ

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

เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัด
สกลนคร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประธาน กนช. (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ์) ไปด าเนินการ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ 
2. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ได้น าข้อสังเกตของคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติไปด าเนินการ โดยเชิญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือและติดตามผลการด าเนินงาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ส านักงานทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ เพื่อเตรียมจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้  
จังหวัดสกลนคร ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดท าแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนครปรับปรุงแผนงาน/
โครงการให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนงานโครงการที่จะ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปี 2564 - 2565 ก่อนจัดส่งให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติพิจารณา 

3. จังหวัดสกลนคร ได้ตรวจสอบและปรับปรุงแผนงาน/โครงการแผนหลักการพัฒนาหนองหาร โดยสรุป
เป้าหมายการด าเนินการในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ 1 การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค เป้าหมายเพื่อจัดหาน้ าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชนครบทุก
หมู่บ้าน ชุมชนเมือง ฯลฯ จ านวน 7 แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 293.32 ล้านบาท 

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต เป้าหมายเพื่อการพัฒนาเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ให้เต็ม
ศักยภาพของปริมาณน้ าท่ีสามารถสนับสนุนได้ ฯลฯ จ านวน 2 แผนงาน/โครงการงบประมาณ 1,064.62 ล้านบาท 

ด้านที่ 3 การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย เป้าหมายเพื่อการบรรเทาอุทกภัยทั้งระบบลุ่มน้ า โดยพิจารณา
ความเหมาะสมในการบรรเทาอุทกภัยตั้งแต่ต้นน้ าถึงท้ายน้ า ฯลฯ จ านวน 15 แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
1,591.24 ล้านบาท 

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า เป้าหมายเพื่อบ าบัดน้ าเสียที่ไหลลงหนองหาร 
และการควบคุมวัชพืชไม่ให้กระทบคุณภาพน้ าในหนองหาร ฯลฯ จ านวน 23 แผนงาน/โครงการ งบประมาณ  
4328.89 ล้านบาท 

ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ เป้าหมายเพื่อมีองค์กรและปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สามารถขับเคลื่อน
การพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ฯลฯ จ านวน 15 แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 167.15 ล้านบาท 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการของแผนหลักการพัฒนาหนองหาร  

จังหวัดสกลนคร รวม 5 ด้าน ระยะเวลาด าเนินการ 10 ปี (พ.ศ. 2563 – 2572) รวมจ านวน 62 โครงการ  
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 7,445.22 ล้านบาท ตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถบูรณาการการท างานร่วมกันในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ ส าหรับค่าใช้จ่ายและภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้น
เพื่อขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติและหน่วยงาน  
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ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
โดยเฉพาะมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ าตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 (เรื่อง การทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรี วันท่ี 1 สิงหาคม 2543) เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นท่ีชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ และระดับชาติ
ของประเทศไทยและมาตรการอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ า) 

2. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 [เรื่อง การแก้ไขปัญหาแห่งน้ าธรรมชาติ 
และแม่น้ าล าคลอง (แม่น้ าเจ้าพระยา บึงบอระเพ็ด และบึ งสีไฟ) ] ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการท างานและเร่งรัดการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพ
ของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร นั้น ขอให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรัพยากร น้ าแห่งชาติ  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งพิจารณาก าหนดแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าดังกล่าว
ข้างต้น รวมถึงแหล่งน้ าขนาดใหญ่ในพื้นที่อื่นของประเทศให้ครบถ้วนด้วย กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ทะเลน้อย  
จังหวัดพัทลุง เพื่อให้การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ าดังกล่าว บรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนต่อไป เช่น  
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของประชาชน การช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจากการปรับปรุง
พัฒนาพื้นที่ แนวทางใช้ประโยชน์หรือจัดเก็บมวลดินที่ขุดลอกออกจากแหล่งน้ า ทั้งนี้ ให้พิจารณาด าเนินการให้ถูกต้อง 
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150963 
 
เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น เพื่อจัดหารถสูบส่งน้ า ไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ าระยะไกล ไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร 
พร้อมอุปกรณ์ (เพิ่มเติม) 

 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 810,000,000 บาท เพื่อจัดหารถสูบส่งน้ า ไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที 
และส่งน้ าระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ ท่ีเหลืออีกจ านวน 18 คัน คันละ 45,000,000 บาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งจากข้อมูลสถานการณ์น้ า

ของกรมชลประทาน โดยปัจจุบันมีปริมาณน้ าใช้การในเขื่อนขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใน 25 ลุ่มน้ า ส่วนใหญ่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ 
ประกอบกับสถิติการประกาศภัยแล้ง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 - 2561 พบว่า 39 จังหวัด มีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา 
การขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง อย่างไรก็ตาม รถสูบส่งน้ า ไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ าระยะไกลไม่น้อยกว่า 
10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ ที่ได้รับอนุมัติให้จัดหาแล้ว จ านวน 18 คัน ยังไม่เพียงพอและครอบคลุมการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติ ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการภัยแล้งและเป็นกา รสนับสนุน
หน่วยงานอื่นในการบูรณาการการจัดการภัยแล้งในภาพรวมของประเทศให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและเกิด
วิกฤตการณ์ขาดน้ าต้นทุนอย่างรุนแรง รวมทั้งหากเกิดอุทกภัยก็สามารถช่วยระบายน้ าไปยังพื้นที่กักเก็บน้ าระยะไกลได้
อย่างทันท่วงที จึงขอรับการสนับสนุนงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อจัดหารถสูบส่งน้ า 
ไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ าระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ ท่ีเหลืออีกจ านวน 18 คัน 
วงเงิน 810,000,000 บาท ประจ า ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ศูนย์เขต เขตละ 1 คัน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
2. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  

(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 

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

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการภยัแล้งและเป็นการ
สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการบูรณาการการจัดการภัยแล้งในภาพรวม 
ของประเทศให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและเกิดวิกฤตการณ์ขาดน้ า
ต้นทุนอย่างรุนแรง รวมทั้งหากเกิดอุทกภัยก็สามารถช่วยระบายน้ าไปยัง
พื้นที่กักเก็บน้ าระยะไกลได้อย่างทันท่วงที 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150963 
 
เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น เพื่อด าเนินโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ าท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ า
ในฤดูฝน ปี 2563 

 
สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,082.7605 ล้านบาท เพื่อด าเนินโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ 
บรรเทาปัญหาน้ าท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าในฤดูฝน ปี 2563 ตามเหตุผลความจ าเป็นที่ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอข้างต้น 

2. ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 106 ในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยให้สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีได้ 
เพื่อให้การด าเนินการเตรียมการแก้ไขปัญหา การรับมือและบรรเทาปัญหาน้ าท่วมตามแผนงานที่วางไว้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
โครงการเพ่ือเตรียมการรับมือ บรรเทาปัญหาน้ าท่วม และเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ า ในฤดูฝนปี 2563 
1. ความเป็นมา 

สืบเนื่องจากการบริหารจัดการน้ าในช่วงฤดูฝน 2563 ตาม 8 มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับน้ าฝน  
ปี 2563 ส านักงานทรัพยากรน้ า (สทนช.) พบว่าในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 มีพื้นที่เฝ้าระวังที่อาจเสี่ยงต่อการเกิด  
น้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่าไหลหลากในพื้นที่ 32 จังหวัด 140 อ าเภอ 366 ต าบล ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทย
ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสช่ันซินลากู และจะต้องเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้นในเดือนกันยายน 2563 โดยมีพื้นที่ท่ีจะต้อง
เฝ้าระวังในพื้นที่ 54 จังหวัด 317 อ าเภอ 1,566 ต าบล จากการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ าท่วมของสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) และยังคงต้องมีการเตรียมการเพื่อรับมือพายุดีเปรสช่ันฮีโกสซึ่งจะพัดเข้าสู่ประเทศไทย 

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

เพื่อให้การด าเนินการเตรียมการแก้ไขปัญหา การรับมือและ
บรรเทาปัญหาน้ าท่วมตามแผนงานท่ีวางไว้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย ประกอบกับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันท าให้ภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่จะเกิด
ขึ้นกับประชาชนและท าให้การบริหารจัดการน้ าในฤดูฝน ปี 2563 สามารถด าเนินการได้ตาม 8 มาตรการเตรียมความ
พร้อมรองรับน้ าฝน ปี 2563 เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ (กนช.) จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแผนงานเร่งด่วนเพื่อเตรียมการรับมือ แก้ไข 
และบรรเทาปัญหาน้ าท่วม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าในฤดูฝนปี 2563 เพื่อส ารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ปี 
2563/64 อีกทั้งสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วมฉับพลันและน้ าป่า ไหลหลาก โดยได้ด าเนินการส ารวจ
ตรวจสอบแผนงาน/โครงการเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว สามารถสรุปแผนงานโครงการเพื่อเตรียมการรับมือ 
บรรเทาปัญหาน้ าท่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าในฤดูฝนปี 2563 ด าเนินการโดย 3 กระทรวง 6 หน่วยงาน
และจังหวัด 30 แห่ง วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,082.7605 ล้านบาท 

2. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและน้ าท่วม 
1.2 เพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร เช่น เกษตรแปลงใหญ่ และด้านการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน 
1.3 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้และการจ้างแรงงานให้กับประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจาก

ภัยแล้งและอุทกภัยในระดับชุมชน 
1.4 เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

3. พ้ืนที่ด าเนินการ 
พื้นที่ท้ังประเทศ 

4. แนวทางการด าเนินการ 
1. เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องมาจากภัยแล้ง

และน้ าท่วมในพื้นที่ และมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องด าเนินการ หากไม่ด าเนินการจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
และทางราชการ 

2. เป็นโครงการที่มีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที โดยให้หน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจัดท าแบบรูปรายการ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ปร.4 ปร.5) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านัก
งบประมาณและกรมบัญชีกลางก าหนด 

3. ให้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น เพื่อด าเนินการโดยพิจารณาแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเง่ือนไขการขอรับจัดสรร 

5. แผนงาน/โครงการที่เห็นควรเสนอขอรับการสนับสนุนงบกลางปี 2563 รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

สทนช. ได้สรุปโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในพื้นที่ 60 จังหวัด ที่จะขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อด าเนินการเร่งด่วนในปี 2563 ที่สามารถแก้ไข และบรรเทาปัญหาน้ าท่วม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ 
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การเก็บกักน้ าได้อย่างทันท่วงที และแผนงานท่ีมีสถานะพร้อมด าเนินการได้ทันที จ านวนทั้งสิ้น 9 โครงการ งบประมาณ
รวม 5,082.7605 ล้านบาท จ าแนกตามหน่วยงาน จ านวน 6 หน่วยงานและจังหวัด 30 แห่ง ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

 รวม 9 5,082.7605 

1 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 1 706.5962 

2 กรมทรัพยากรน้ า 2 1,796.1018 

3 กรมชลประทาน 3 1,482.1930 

4 กรุงเทพมหานคร 1 340.000 

5 กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 1 23.6007 

6 จังหวัด 30 แห่ง 1 734.2688 

6. ประเภท/ลักษณะงาน 
1. ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ าเดิม 2. ระบบประปา 3. งามซ่อมแซม/ปรับปรุง 4. ขุดแหล่งเก็บน้ าใหม่  

5. บ่อน้ าบาดาล 6. ฝาย/ฝายชะลอน้ า 7. ระบบส่งน้ าและระบบกระจายน้ า 8. ระบบระบายน้ าชุมชน 9. ปรับปรุงสิ่ง  
กีดขวางทางน้ าและก าจัดวัชพืช 10. เครื่องจักร/เครื่องมือ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณ (หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/19833 ลงวันที่  
15 กันยายน 2563) และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการด้วย ทั้งนี้  
ในส่วนของการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงดังกล่าวว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังต่อไป 

2. ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 38/2563 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
150963 
 
เรื่อง : การเจรจาการจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement : VPA)  

ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบต่อกรอบการเจรจาการท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VAP) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ 
ธรรมาภิบาล  และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) 

2. เห็นชอบท่าทีการเจรจาการท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VAP) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ 
ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) 

3. เห็นชอบหลักการในการด าเนินการตามกรอบการเจรจาท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VAP) 
ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) 

4. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย ในการเจรจาการท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VAP) 
ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กรอบการเจรจาจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อวันที่  

29 มกราคม 2556 และคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
(1) การก าหนดค านิยามและกรอบสินค้าประเภทไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย 
(2) ก าหนดการรับรองแหล่งที่มาของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ประเทศไทยส่งออกสู่ตลาดสหภาพยุโรป 
(3) การปรับปรุงและก าหนดหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการรับรองแหล่งที่มาของไม้และผลิตภัณฑ์  

จากไม้ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ไม่สร้างภาระต้นทุนที่ไม่เหมาะสม และอ านวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมทั้งการลดอุปสรรคทางการค้าของสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย
ให้มากท่ีสุด เพื่อขยายการส่งออกสินค้าประเภทนี้ของไทยอย่างยั่งยืน 

(4) มีมาตรฐานการป้องกันและเยียวยาส าหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมไม้ประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบจาก
กฎระเบียบการท า VPA  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกต.สป.กษ./สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 
ของประเทศไทยแล้ว ยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ
ในการสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
และเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย 
ไปยังต่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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(5) ให้มีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(6) ให้มีมาตรการช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป เช่น การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปให้ใช้สินค้าไม้ของประเทศไทย 

ผ่านทางการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Procurement) การเสริมสร้างขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น 

(7) ให้มีการเจรจาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในภาพรวม 
2. ท่าทีการเจรจาการจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
(1) การเจรจาจะต้องพิจารณาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศให้มากที่สุด 
(2) การเจรจาจะใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายภายในประเทศที่มีอยู่ หากจะต้องมีการปรับแก้

กฎหมายหรือตรากฎหมายขึ้นมาใหม่ จะกระท าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทย  
และสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยต้องไม่ลิดรอนสิทธ์ิของคนไทยรวมทั้งไม่เป็นการกีดกันทางการค้า 

(3) มีมาตรการคุ้มครองหรือลดหย่อนพิธีการทางศุลกากรอ านวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
จากไทยไปยังสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ในระหว่างที่ประเทศไทยยังจัดท าข้อตกลงดังกล่าวและหลังจากท่ีการเจรจาส าเร็จลุล่วง 

3. หลักการในการด าเนินการตามกรอบการเจรจาการจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA)  
ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 มีสาระส าคัญโดยสรุป คือ จะต้องด าเนินการภายใต้กรอบ
การเจรจาที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 โดยคณะกรรมการการเจรจาการท า
ข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่าง
ประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) แต่งตั้งโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเป็นคณะผู้แทนประเทศไทย
ในการประชุมเจรจาเพื่อพิจารณาภาคผนวกที่จะใช้ประกอบข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจฯ 

4. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดท าข้อตกลง VPA 
(1) เมื่อข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ส าเร็จจนประเทศไทยได้รับสิทธิในการออก

ใบรับรองเฟล็กที (FLEGT License) จะช่วยให้ผู้ส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยสามารถส่งสินค้าไปยัง
สหภาพยุโรปได้สะดวกและมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น รวมทั้งเป็นการรักษาตลาดและขยายโอกาสทางการค้าของ
สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยในตลาดสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดของผู้บริโภคที่มีความสามารถในการซื้อสูง 
ความส าคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นการยืนยันการประกอบการที่สอดคล้องกับ
ธรรมาภิบาลของประเทศไทยในตลาดโลกอีกด้วย 

(2) นอกจากนี้ยังเป็นการยับยั้งการผลิตสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมาย หรือจากการบุก
รุกท าลายป่า โดยจะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ สร้างความยั่งยืนต่อป่าไม้ ต้นน้ า ล าธาร ความหลากหลายทางชีวภาพ  
การสงวนรักษาพันธุ์พืช สมุนไพร สัตว์ป่าและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 

(3) การเจรจาจัดท าข้อตกลง VPA นอกจากจะช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของ
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ประเทศไทยแล้ว ยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในการสร้างมาตรฐานให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยไปยังต่างประเทศ เนื่องจาก
ปัจจุบันประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และจีน ก็มีนโยบาย
มาตรการในการตรวจสอบการน าเข้าสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน 

(4) เมื่อการขยายตัวของธุรกิจไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เพิ่มมากขึ้น ความต้องการแรงงานก็จะเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็น
การสร้างงานให้กับประชาชนชาวไทยอีกทางหนึ่ง 

5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยส าหรับการเจรจาระหว่าง
ประเทศไทยและสหภาพยุโรป ส าหรับการจัดประชุมระหว่างประเทศและการแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาลหรือคณะผู้แทนรัฐบาล
เพื่อเข้าร่วมการประชุมในระดับต่ ากว่ารัฐมนตรี ดังนี้ 

5.1 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน้าคณะผู้แทนไทย หรือผู้แทน 
5.2 อธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ   ผู้แทน 
5.3 อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หรือผู้แทน  ผู้แทน 
5.4 อธิบดีกรมศุลกากร หรือผู้แทน    ผู้แทน 
5.5 อธิบดีกรมยุโรป หรือผู้แทน     ผู้แทน 
5.6 อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย หรือผู้แทน  ผู้แทน 
5.7 อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน     ผู้แทน 
5.8 ผู้อ านวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หรือผู้แทน  ผู้แทน 
5.9 ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน  ผู้แทน 
5.10 ผู้อ านวยการส านักเศรษฐกิจป่าไม้ กรมป่าไม้  ผู้แทน 

โดยมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดแนวทางและวางกรอบเจรจาให้รอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์
รวมทั้งเจรจา ควบคุม ก ากับดูแล ให้ค าปรึกษา และสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสรุปผล
การเจรจา จัดท ารายงาน ข้อดี  - ข้อเสีย และความเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ส าหรับค่าใช้จ่ายใน  
การประชุมที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และในปีต่อๆ ไป ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(กรมป่าไม้) ด าเนินการตามวามเห็นของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกรอบการเจรจา  
ท่าทีการเจรจา และหลักการในการด าเนินการตามกรอบการเจรจาจั ดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ 
(Voluntary Partnership Agreement : VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) 
ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
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เห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 


