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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300364 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ 1 ซ้ายของคลองเชื่อมฝั่งซ้ายของแม่น ้าแม่กลอง 

เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ 1 
ซ้ายของคลองเช่ือมฝั่ งซ้ายของแม่น ้าแม่กลอง เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....  
ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองส่งน้้าสายใหญ่ 1 ซ้ายคลองเชื่อมฝ่ังซ้ายของแม่น้้า 
แม่กลอง ในท้องที่ต้าบลทุ่งทอง อ้าเภอทุ่งทอง และต้าบลรางหวาย อ้าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้้าที่น้าน้้าไปใช้เพ่ือกิจการโรงาน การประปา หรือกิจการอื่น
นอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้า และให้การใช้น้้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานรายงานว่า มีการใช้น ้าจากทางน ้าชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา 

หรือกิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ น ท้าให้ปริมาณของน ้าในแหล่งเก็บกักปริมาณลดลง การเก็บค่า
ชลประทานจะเป็นการแก้ไขปัญหาการใช้น ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน ้าชลประทานดังกล่าวได้ก้าหนดให้เป็นทางน ้า
ชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง ก้าหนดทางน ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติ  
การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ฉบับวันที่ 9 มีนาคม 2542 แล้ว 

2. ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้าให้มีการใช้น้้าจากทางน้้าชลประทานอย่างเต็มที่ 
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรก้าหนดให้ทางน้้าชลประทานคลองส่งน้้าสายใหญ่ 1 ซ้ายของคลองเชื่อมฝ่ังซ้าย 
ของแม่น้้าแม่กลอง ในท้องที่ต้าบลทุ่งทอง อ้าเภอทุ่งทอง และต้าบลรางหวาย อ้าเภอพนมหวน จังหวัดกาญจนบุรี  
เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อน้าเงินที่เรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 
โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ้ารุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะท้าให้การใช้เงินงบประมาณในส่วนนี น้อยลง  
ส้าหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และให้การใช้น ้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่  1 ซ้ายของคลองเช่ือมฝั่งซ้ายของแม่น ้าแม่กลอง  
จากกิโลเมตร 0.000 ต้าบลทุ่งทอง อ้าเภอทุ่งทอง ถึงกิโลเมตรที่ 34.808 ต้าบลรางหวาย อ้าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 
เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ 1 ซ้ายของคลองเช่ือม  
ฝั่งซ้ายของแม่น ้าแม่กลอง เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300364 
 
เรื่อง : ขออนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565 
 
สารัตถะ : สพร. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
[(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ] เพื่อก้าหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐและการจัดท้าบริการสาธารณะ 
ในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 (พระราชบัญญัติฯ) 

มาตรา 7 (1) ได้ก้าหนดให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีหน้าท่ีและอ้านาจเสนอแนะนโยบายและจัดท้าแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลตามมาตรา 5 ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. มติคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ และมอบหมาย
ให้ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ เสนอร่างแผนดังกล่าว 
ต่อส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อให้ความเห็นตามแนวทางการเสนอแผนระดับ 3 
ก่อนท่ีจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

3. สพร. เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ต่อคณะอนุกรรมการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐและความมั่นคง (คณะอนุกรรมการฯ) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมมีมติให้ สพร. ทบทวน
เนื อหาในประเด็นความสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 วิวัฒนาการของการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลทั งในและต่างประเทศ และเจตนาของการตราพระราชบัญญัติฯ ซึ่ง สพร. ได้แต่งตั งคณะท้างานจัดท้า  
(ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ เพื่อด้าเนินการปรับปรุงร่างแผนดังกล่าว รวมทั ง มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นจากทั งภาครัฐและภาคเอกชน 

4. สพร. เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ฉบับปรับปรุง ต่อคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันท่ี 23 กันยายน 2563 
ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ สพร. ด้าเนินการปรับปรุงร่างแผนดังกล่าวเพิ่มเติม ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ อาทิ  
การถอดบทเรียนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย การก้าหนดกลยุทธ์ 

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

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีกรอบและทิศทางการบริหารงาน
ภาครัฐและการจัดท้าบริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
และเพื่อเร่งรัดการด้าเนินการไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ลดความซ ้าซ้อน 
ในการลงทุนและการใช้งบประมาณภาครัฐ รวมถึงการบูรณาการข้อมูล
และโครงสร้างพื นฐานดิจิทัลที่ส้าคัญ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในการแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และการสนับสนุนและเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล โดยแจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ สศช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

5. สพร. ด้าเนินการปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ตามมติที่ประชุมโดยมีสาระส้าคัญของแผนดังกล่าว
โดยสรุป ดังนี  

5.1 วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อบูรณาการการด้าเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
2) เพื่อให้มีกรอบการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่ชัดเจนมุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน 
3) เพื่อก้าหนดกรอบการขับเคลื่อนการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลที่ส้าคัญ ส้าหรับก้าหนดประเด็นแผน

บูรณาการประจ้าปีงบประมาณ 
4) เพื่อก้าหนดหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองในการขับเคลื่อนประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมกรอบ

งบประมาณในการด้าเนินงาน 
5) เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐจัดท้าแผนการด้าเนินงานที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
5.2 สาระส้าคัญของแผน 

ก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จ้านวน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) ยกระดับคุณภาพ
การให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 2) อ้านวยความสะดวกภาคธุรกิจไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3) ผลักดัน
ให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในทุกกระบวนการท้างานของภาครัฐ และ 4) พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ร่วมขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล รวมกรอบวงเงินงบประมาณเบื องต้น จ้านวน 6,500 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นให้ความส้าคัญใน 
6 ประเด็น ได้แก่ การศึกษา สุขภาพและการแพทย์ การเกษตร ความเหลื่อมล ้าทางสิทธิ สวัสดิการประชาชน การมีส่วน
ร่วม โปร่งใสและตรวจสอบได้ของประชาชน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 

6. สพร. เสนอ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ต่อที่ประชุมสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนดังกล่าว เพื่อเป็นเครื่องมือส้าหรับก้าหนดทิศทาง  
และบูรณาการการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เนื่องจากกรอบระยะเวลาของร่างแผนฯ  
ที่ก้าหนดไว้คือปี พ.ศ. 2563 – 2565 ซึ่งปัจจุบันกระบวนการพิจารณางบประมาณประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2564 ได้เสร็จสิ นแล้ว ดังนั น เพื่อให้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ สพร. ควรพิจารณาคัดเลือกโครงการที่มี
ความส้าคัญที่จ้าเป็นต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รวมทั ง เห็นควรให้ สพร.  
เริ่มกระบวนการยกร่างแผนฯ ฉบับต่อไป โดยควรก้าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถด้าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องและทันกับช่วงเวลาของกระบวนการด้านงบประมาณ 

7. ตามร่างแผนดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในโครงการบูรณาการระบบข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร และจัดท้าข้อมูลด้านการเกษตรแบบเปิดเช่ือมโยงกับศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ ภายใต้แผนงานที่ 1 
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แพลตฟอร์มบริการภาครัฐ (Common Platform) ส้าหรับรองรับการให้บริการประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับ
คุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสามารถสนับสนุน 
การด้าเนินงานดังกล่าวได้ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  

พ.ศ. 2563 – 2565 ตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอ สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการปรับเปลี่ยน
หน่วยงานของรัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เป็นกรอบในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐและการจัดท้าบริการสาธารณะ  
ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ จึงเห็นด้วยในหลักการของร่างแผนดังกล่าว ทั งนี  แผนดังกล่าว 
จะประสบความส้าเร็จได้ ประชาชนทุกระดับต้องมีความรู้และเท่าทันการใช้ประโยชน์จากการให้บริการของภาครัฐ  
ผ่านระบบดิจิทัล และควรมีโครงสร้างพื นฐานและเครื่องมือที่พร้อมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
เพื่อเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอ และให้ส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อเสนอแนะ  
ของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงอุตสาหกรรม ส้านักงบประมาณ  
ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส้านักงาน ก.พ. ส้านักงาน ก.พ.ร. 
ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั งข้อสังเกตของส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300364 
 
เรื่อง : โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี  

1. ให้ความเห็นชอบการด้าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2564 ตามสาระส้าคัญที่คณะกรรมการนโยบาย  
และบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) แล้ว มีมติให้ความเห็นชอบการด้าเนินงานโครงการฯ ปีการผลิต 2564 ซึ่งมีพื นที่
เป้าหมายรวม 46 ล้านไร่ ภายใต้วงเงินงบประมาณจ้านวน 2,873,010,000 บาท 

2. ให้ความเห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี ย
ประกันภัยแทนรัฐบาล และเบิกเงินชดเชยตามจ้านวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราต้นทุนเงิน ในอัตราดอกเบี ยเงินฝาก
ประจ้า 12 เดือน ธ.ก.ส. บวก 1 (เท่ากับร้อยละ 2.2) ในปีงบประมาณถัดไปให้กั บ ธ.ก.ส. ซึ่งคิดเป็นจ้านวนเงินรวม 
2,936,216,220 บาท 

3. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ด้าเนินการ ดังนี  
1) ขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 ให้ได้ตามเป้าหมายและตามก้าหนดเวลาการเอา

ประกันภัยของเกษตรกรทั งในส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 (Tier 1 และ Tier 2) 
2) บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละพื นท่ีให้สอดคล้องกับหลักการประกันภัย 
3) ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์โครงการฯ รวมทั งให้

ความรู้ด้านการประกันภัยให้แก่เกษตรกรและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความส้าคัญของการประกันภัย 
4. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ประสานงานกับ ธ.ก.ส. และสมาคมประกันวินาศภัย ด้าเนินการ

เช่ือมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกร ประมวลรวบรวมความเสียหาย และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย 
รายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร และข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลที่ขึ นทะเบียนเกษตรกร ตลอดจน
ด้าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อรองรับการจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนให้รวดเร็วและถูกต้องมากขึ น พร้อมทั งเก็บข้อมูลพื นที่ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และรายงานข้อมูลดังกล่าวให้ส้านักงานเศรษฐกิจ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก./กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐเพื่อรองรับต้นทุน
ในการเพาะปลูกข้าวให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การคลังเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
5. มอบหมายให้สมาคมประกันวินาศภัยไทย พิจารณาก้าหนดรูปแบบการประเมินความเสียหายแก่เกษตรกร

ที่ได้รับความเสียหาย แต่มิได้อยู่ในเขตพื นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2562 ร่วมกับ 
ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด้าเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป ทั งนี  ให้พิจารณาน้าวิ ธีการประเมิน 
ความเสียหายในรูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีมาใช้ร่วมด้วย 

6. มอบหมายให้ส้านักงานคณะกรรมการก้ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ. ) ปรับปรุง
กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการฯ ปีการผลิต 2564 
รวมทั งอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี ยประกันภัยให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต 2564 ได้ทันที
ภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ รวมทั งด้าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์โครงการฯ  
ปีการผลิต 2564 ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กค. รายงานว่า สศค. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการด้าเนินโครงการฯ  ร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กษ. (กรมส่งเสริมการเกษตร และส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ส้านักงาน คปภ. ธ.ก.ส.  
และ สมาคมฯ ตั งแต่ปีการผลิต 2554 – 2563 ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับต้นทุน  
ในการเพาะปลูกข้าวให้กับเกษตรกรเมื่อประสบเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ซึ่งการด้าเนินงานปีการผลิต 2563 ที่ผ่านมา ณ วันสิ้นสุดการจ้าหน่ายกรมธรรม์ฯ 
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ้านวนเกษตรกรผู้เอาประกันภัยใน Tier 1 3.30 ล้านราย จ้านวนพื นที่เข้าร่วม
โครงการฯ 44.36 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 99.24 ของจ้านวนพื นที่เป้าหมายสูงสุด 44.70 ล้านไร่ นอกจากนี มี
เกษตรกรเอาประกันภัยเพิ่มเติมใน Tier 2 จ้านวน 33,398 ราย พื นที่ 479,152.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.92  
ของจ้านวนพื นที่เป้าหมายสูงสุด 1 ล้านไร่ เบี ยประกันภัยรับรวมทั ง Tier 1 และ Tier 2 คิดเป็นจ้านวน 4,041.60 ล้านบาท 
โดยมีค้าขอรับค่าสินไหมทดแทนจากเกษตรกรแล้ว 36,754 ราย เป็นจ้านวนเงินทั งสิ น 516.66 ล้านบาท (การขอรับ
และจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะเสร็จสิ นประมาณเดือนตุลาคม 2564) (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2564) 

2. กค. ได้ด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ ปีการผลิต 2564 ดังนี  
2.1 กค. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก้าหนดแนวทางการด้าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2564 

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น้าข้อมูลสถิติและความเสี่ยงภาคการเกษตรต่างๆ มาใช้
ประกอบการเจรจาต่อรองค่าเบี ยประกันภัยกับสมาคมฯ ซึ่งต่อมาสมาคมฯ ได้มีหนังสือแจ้ง กค. (สศค.) เพื่อเสนอเบี ย



8 

 

ประกันภัยและรายละเอียดโครงการฯ ปีการผลิต 2564 
2.2 กค. ได้น้าเสนอการด้าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2564 ให้ นบข. พิจารณาในการประชุม ครั งที่ 1/2564  

เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งท่ีประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบการด้าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2564 ตามที่ กค. เสนอ
และมอบหมายให้ กค. น้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ซ่ึงโครงการฯ ปีการผลิต 2564  
มีรายละเอียดสรุปได้ ดังน้ี 

 
หัวข้อ โครงการฯ ปีการผลิต 2564 

อัตราเบี้ยประกันภัย Tier 1 
(ไม่ รวมอากรแสตมป์ และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ ม ) และพ้ืนที่
เป้าหมาย 

1) ลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. 96 บาท/ไร่ (พ้ืนที่เป้าหมาย 28 ล้านไร่) 
2) ลูกค้าเกษตรกรทั่วไป/ลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. ซื อเพิ่ม (พ้ืนที่เป้าหมาย 17 ล้านไร่) 

พื นที่ความเสี่ยงต่้า 55 บาท/ไร่ (16 ล้านไร่) 
พื นที่ความเสี่ยงปานกลาง 210 บาท/ไร่   (1 ล้านไร่) 
พื นที่ความเสี่ยงสูง 230 บาท/ไร่  

อัตราเบี้ยประกันภัย Tier 2 
(ไม่ รวมอากรแสตมป์ และ
ภาษีมูลค่าเพิ่ ม ) และพ้ืนที่
เป้าหมาย 

พื นที่ความเสี่ยงต่้า 24 บาท/ไร่ 
พื นที่ความเสี่ยงปานกลาง 48 บาท/ไร่   (พ้ืนที่เป้าหมาย 1 ล้านไร่) 
พื นที่ความเสี่ยงสูง 101 บาท/ไร่ 

ความคุ้มครอง Tier 1 ภัยธรรมชาติ [(1) น ้าท่วมหรือฝนตกหนัก (2) ภัยแล้ง ฝนแล้งหรือฝนทิ งช่วง  
(3) ลมพายุ หรือพายุไต้ฝุ่น (4) ภัยอากาศหนาว หรือน ้าค้างแข็ง (5) ลูกเห็บ  
(6) ไฟไหม้ (7) ช้างป่า] 1,260 บาท/ไร่ 

ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 630 บาท/ไร่ 
ความคุ้มครอง Tier 2 ภัยธรรมชาติ 240 บาท/ไร่ 

ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด 120 บาท/ไร่ 
อุดหนุนเบี้ยประกันภัยเฉพาะ 
Tier 1 

1) ธ.ก.ส. อุดหนุนเบี ยประกันภัยส้าหรบัลกูค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. 38 บาท/ไร่ (ไม่เกิน 28 ล้านไร่) 
2) รัฐบาลอุดหนุนเบี ยประกันภัย ดังนี  

- ส้าหรับลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. 58 บาท/ไร่ รวมทั งให้การอุดหนุนอากรแสตมป์
และภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ นทั งหมด หรือคิดเป็น 65.79 บาท/ไร่ 

- ส้าหรับเกษตรกรทั่วไป 55 บาท/ไร่ รวมทั งให้การอุดหนุนอากรแสตมป์และ
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ นทั งหมด หรือคิดเป็น 59.92 บาท/ไร่ (พื นที่ความเสี่ยงต่้า) 
70.77 บาท/ไร่ (พื นท่ีความเสี่ยงปานกลาง) 72.17 บาท/ไร่ (พื นท่ีความเสี่ยงสูง) 
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ภาระงบประมาณ 2,936.216 ล้านบาท 
[เงินต้น 2,873.010 ล้านบาท + ต้นทุนเงิน (ร้อยละ 2.2) 63.206 ล้านบาท] 

การพิจารณาค่าสินไหมทดแทน การประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

ระยะเวลาจ้าหน่าย เริ่มจ้าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัย ต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบ
โครงการฯ และก้าหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์แตกต่างกันตามภูมิภาค ดังนี  
1) ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มที่ 1) จ้านวน 42 จังหวัด 
ก้าหนดวันสิ นสุดการขายกรมธรรม์ไม่เกินวันท่ี 30 เมษายน 2564 
2) ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มที่ 2) จ้านวน 16 จังหวัด ก้าหนด
วันสิ นสุดการขายกรมธรรม์ไม่เกินวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
3) ภาคตะวันตก จ้านวน 5 จังหวัด ก้าหนดวันสิ นสุดการขายกรมธรรม์ไม่เกิน  
วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 
4) ภาคใต้ จ้านวน 14 จังหวัด ก้าหนดวันสิ นสุดการขายกรมธรรม์ไม่เกินวันที่  
31 ธันวาคม 2564 
ทั งนี  เกษตรกรสามารถซื อกรมธรรม์ประกันภัยได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา 

3. กค. แจ้งว่า ณ สิ นวันที่ 5 มีนาคม 2564 ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มียอดคงค้างจ้านวน 946 ,503.735 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 28.80 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วงเงิน 3,285,962.480 ล้านบาท) ดังนั น หากมีการด้าเนิน
โครงการฯ ปีการผลิต 2564 จ้านวน 2,936.216 ล้านบาท จะส่งผลให้ภาระที่รัฐต้องรับชดเชย ซึ่งเมื่อรวมกับยอดของ
โครงการอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการด้าเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว จะมียอดคงค้างเพิ่มขึ นเป็นจ้านวน 
954,282.641 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 29.04 ของงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ซึ่งยังคงไม่เกินอัตราร้อยละ 30 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐก้าหนดไว้ 

4. ทั งนี  ส้านักงาน คปภ. พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการฯ ปีการผลิต 2564 เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้
การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐ  
เพื่อรองรับต้นทุนในการเพาะปลูกข้าว ซึ่งส้านักงาน คปภ. ได้ด้าเนินการปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยให้เป็นไปตาม
รูปแบบและหลักเกณฑ์การรับประกันภัยของโครงการฯ โดยได้มีค้าสั่งนายทะเบียนเห็นชอบแบบกรมธรรม์ฯ  
ปีการผลิต 2564 จ้านวนทั งหมด 4 แบบ ได้แก่ 1) กรมธรรม์ฯ เพื่อกลุ่มลูกค้าสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกข้าวของ ธ.ก.ส. 
2) กรมธรรม์ฯ เพื่อกลุ่มเกษตรกรพื นที่เสี่ยงต่้า 3) กรมธรรม์ฯ ส้าหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อย และ  4) กรมธรรม์ฯ 
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ส้าหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยส่วนเพิ่ม ซึ่งสามารถเริ่มรับประกันภัยโครงการดังกล่าวได้ทันทีภายหลังที่คณะรัฐมนตรี  
ได้ให้ความเห็นชอบ ทั งนี  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนิน
โครงการดังกล่าว ส้านักงาน คปภ. จะได้จัดท้าโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย” ส้าหรับการประกันภัยข้าวนาปี 
ขึ นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และจะได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการในภาพรวม ซึ่งรูปแบบ
การด้าเนินการอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) ต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 

ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2564 ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย เป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐเพื่อรองรับต้นทุน 
ในการเพาะปลูกข้าวให้กับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติแล้ว 
ทั งนี  ควรสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วไป ซึ่งอยู่ในพื นท่ีเพาะปลูกท่ีมีความเสี่ยงภัยต่้า จ้านวน 577 อ้าเภอ รวมทั งให้มี
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง เนื่องจากการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2564  
มีรูปแบบการประกันภัย อัตราเบี ยประกันภัย และค่าสินไหมทดแทนที่แตกต่างกัน ประกอบกับการจ้าหน่ายกรมธรรม์
ประกันภัยข้าวนาปีมีระยะเวลาสิ นสุดการขายแตกต่างกัน 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการโครงการประกันภยัข้าวนาปี ปีการผลิต 2564 ภายใต้กรอบวงเงิน 2,936,216,200 บาท 
ส้าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ นและเป็นภาระต่องบประมาณให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรด้าเนินการ
ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ ทั งนี  ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้อสังเกตของส้านักงบประมาณไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300364 
 
เรื่อง : ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไม้ผลและไม้ยืนต้น และโครงการศูนย์

เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุกท้าลายป่า 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. ดังนี  

1. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2521 (เรื่อง การด้าเนินโครงการการพัฒนาไม้ผล 
และไม้ยืนต้น และอนุมัติแต่งตั งคณะกรรมการด้าเนินการตามโครงการ) ในส่วนข้อท่ี 1 ท่ีก้าหนดให้องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้จัดสรรเงินก้าไรปีละ 20 ล้านบาท ทุกปี นับตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2522 เป็นต้นไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  
ในโครงการพัฒนาไม้ยืนผลและไม้ยืนต้น และเห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  18 กรกฎาคม 2521 โดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ เกี่ยวข้อง ตั งแต่งบประมาณ  
พ.ศ. 2534 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึงค่าใช้จ่ายค้าจ่าย จ้านวน 15 ล้านบาท 

2. ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2525 (เรื่อง การป้องกันแก้ไขการบุกรุกท้าลายป่าไม้ของชาติ) 
ในส่วนข้อที่  3 ให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดสรรเงินรายได้โดยไม่ต้องน้าส่งคลังจ้านวน 20 ล้านบาทต่อปี  
ตั งแต่ปีงบประมาณ 2525 เป็นต้นไป เนื่องจากเป็นนโยบายพิเศษเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานเกี่ยวกับ 
การป้องกันปราบปรามการยุกรุกท้าลายป่าไม้แก่กรมป่าไม้ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2526  
(เรื่อง การป้องกันแก้ไขการบุกรุกท้าลายป่าไม้ของชาติ) และ เห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับยกเว้น 
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2525 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2526 
โดยไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมถึง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จ้านวน 17.942 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. ในอดีตที่ผ่านมา องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานที่มีรายได้หลักจากการท้าไม้จากป่าสัมปทาน 

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดสรรเงินก้าไรสะสมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมป่าไม้ 
เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาไม้ผลไม้ยืนต้น และโครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุกท้าลายป่า  
ตั งแต่ปี พ.ศ. 2522 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. เนื่องจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีก้าไรสุทธิไม่เพียงพอเพื่อจัดสรรให้แก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ตามมติคณะรัฐมนตรี อันเนื่องจากการปิดป่าสัมปทานตามนโยบายรัฐบาลจึงไม่ได้จัดส่งเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไม้ผล
และไม้ยืนต้น และโครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุกท้าลายป่าตั งแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา ดังนั น 
จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการงดจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไม้ผล
และไม้ยืนต้น และโครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุกท้าลายป่า ตั งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2534  
เป็นต้นไป ซึ่งเข้าข่ายที่จะต้องน้าเสนอคณะรัฐมนตรี 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ 

การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาไม้ผลและไม้ยืนต้น และโครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกันปราบปรามการบุกรุก
ท้าลายป่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ (หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส 1400/502 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564) และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เกี่ยวกับการประเมินความจ้าเป็นในการด้าเนินโครงการพัฒนาไม้ผลและไม้ยืนต้น และโครงการศูนย์เฉพาะกิจป้องกัน
ปราบปรามการบุกรุกท้าลายป่าไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300364 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั งที่ 1/2564 เรื่อง โครงการรถไฟความเร็วสูง

เชื่อมสามสนามบิน (งานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน) (สกพอ.) 
 
สารัตถะ : สกพอ. เสนอ ครม. ดังนี  

1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั งที่ 4/2564 
เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2564 

2. เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  เรื่อง ขออนุมัติโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และการก้าหนด “พื นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพิ่มเติม โดยขอขยาย
กรอบวงเงินค่างานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าส้ารวจอสังหาริมทรัพย์โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
สามสนามบิน จากกรอบวงเงินจ้านวน 3,570.29 ล้านบาท เป็น จ้านวนไม่เกิน 5,740.44 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในฐานะหน่วยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เสนอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ครั งท่ี 1/2564 เรื่อง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (งานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน) เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2564 
ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท้าเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยมีสาระส้าคัญ ดังนี  

1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ได้อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน  
ในรูปแบบ PPP Net Cost โดยภาครัฐจะเป็นผู้ลงทุนค่างานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) มีอ้านาจร่วมลงทุนกับเอกชนที่ได้รับคัดเลือกภายใต้หลักการของโครงการฯพร้อมทั งอนุมัติกรอบวงเงินค่างาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าส้ารวจอสังหาริมทรัพย์ จ้านวน 3,570,291,682 บาท โดยให้ส้านัก
งบประมาณจัดสรรงบประมาณให้ รฟท. ตามความจ้าเป็นและเหมาะสมต่อการใช้จ่ายเงินจริงต่อไป 

2. สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบิน ฝ่ายรัฐต้องมีการส่งมอบพื นที่โครงการ 
ช่วงสุวรรณภูมิถึงอู่ตะเภาให้เอกชนคู่สัญญาภายในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีความจ้าเป็นต้องได้รับจัดสรร

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

เพื่อให้การขอรับการจัดสรรงบประมาณ เป็นไปตามก้าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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งบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น ส้าห รับงาน 
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและส้ารวจอสังหาริมทรัพย์ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เพื่อส่งมอบพื นที่ให้เอกชนคู่สัญญา  
ได้ตามที่ก้าหนดในสัญญาร่วมลงทุน จึงขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เพื่อให้การขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ เป็นไปตามก้าหนดระยะเวลาดังกล่าว โดยขอเพิ่มกรอบวงเงินส้าหรับงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
และส้ารวจอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงสุวรรณภูมิถึงอู่ตะเภา และในส่วนของโครงการแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ส่วนต่อขยาย  
จากเดิมในกรอบวงเงิน 3,570,291,682 บาท เป็นจ้านวน 5,740,439,130 บาท โดยเป็นการขยายกรอบวงเงิน
เพิ่มเติมจ้านวน 2,170,147,448 บาท 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก ครั งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2564 และเห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2561 (เรื่อง ขออนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือมสามสนามบินและการก้าหนด “พื นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพิ่มเติม) ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั งที่ 1/2564 เรื่อง โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเช่ือมสนามบิน (งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน) ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออกเสนอ 

2. เห็นชอบการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 (เรื่อง ขออนุมัติโครงการรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และการก้าหนด “พื นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เพิ่มเติม) โดยให้การรถไฟ
แห่งประเทศไทยขยายกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินและค่าส้ารวจอสังหาริมทรัพย์ของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม
สามสนามบิน จากเดิมกรอบวงเงินจ้านวน 3,570,291,682 บาท เป็นภายในกรอบวงเงิน 5,740,439,130 บาท 
ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ ทั งนี  ให้ส้านักงานคณะกรรมการนโยบาย  
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การรถไฟแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ 

3. ให้ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและการรถไฟแห่งประเทศไทย 
รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300364 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั งที่ 10/2564 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  
ในคราวประชุมครั งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ท่ีได้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงานหรือโครงการ
เพื่อขอใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก้าหนดฯ)  
และพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส้าคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก้าหนดฯ พิจารณาความเหมาะสมของการขอยกเลิกโครงการที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรใีห้ด้าเนินโครงการโดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก้าหนดฯ และพิจารณาจัดท้าคู่มือการเสนอ
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 
รวมทั งการรายงานผลการด้าเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณ  
ตามพระราชก้าหนดการเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ของส้านักงาน ป.ป.ช. เสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณาตามมาตรา 8 (1) ของพระราชก้าหนดฯ ข้อ 18 ของระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การด้าเนินการ ตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก้าหนดให้อ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา 
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
(ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีฯ) และมาตรา 4 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม
คณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

1. อนุมัติโครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ของส้านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กรอบวงเงินรวม 3,752.7050 ล้านบาท (ปรับลดจากข้อเสนอ 
จ้านวน 90.5600 ล้านบาท) โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานท่ี 1.3 ตามบัญชีท้ายพระราชก้าหนด ฯ ประกอบด้วย 
ค่าบริการสาธารณสุขส้าหรับโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 3,652.385 ล้านบาท (ปรับลด 80.0000 ล้านบาท) 
และค่าบริการอื่นที่เกีย่วข้องกับบรกิารโรคตดิเชื อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงิน 100.3200 ล้านบาท (ปรับลด 10.5600 ล้านบาท) 
ทั งนี  ส้าหรับค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริการโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 ให้เบิกจ่ายได้ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ น 

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

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และไม่ให้ถัวจ่ายกับรายการอื่น 
2. มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งพิจารณาจัดหาแหล่งเงินส้าหรับเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดซื อวัคซีนโควิด - 19 ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 ที่เหมาะสม โดยกรณีที่พิจารณาแล้ว 
เห็นว่ามีความจ้าเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก้าหนดฯ ให้เร่งจัดท้าข้อเสนอโครงการฯ ที่มีข้อมูลครบถ้วน 
และเพียงพอ เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว เพื่อให้ทันกับ
กรอบระยะเวลาการด้าเนินการตามพระราชก้าหนดฯ ซึ่งจะช่วยให้การจัดหาวัคซีนโควิด - 19 ของประเทศเป็นไปตาม
แผนงานท่ีก้าหนดไว้ 

3. อนุมัติโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย ส้าหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 ในชุมชน  
ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อเป็นการจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับ อสม.  
ในการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโควิด - 19 ที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื นที่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน 
(เมษายน - มิถุนายน 2564) กรอบวงเงินรวมไม่เกิน 1,575.4590 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 
1.1 ตามบัญชีท้ายพระราชก้าหนดฯ และมีระยะเวลาการเบิกจ่ายโครงการฯ 4 เดือน (เมษายน - กรกฎาคม 2564) 
พร้อมทั งเห็นควรมอบหมายให้ สธ. เร่งพิจารณาฉีดวัคซีนโควิด - 19 ให้ครอบคลุม อสม. และ อสส. ทุกราย เพื่อลดความเสี่ยง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. และ อสส. ต่อไป 

4. มอบหมายให้ส้านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 1  
และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 3 และด้าเนินการ ดังนี  

4.1 จัดท้าความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้ส้านักงานบริหารหนี สาธารณะ (สบน.) สามารถ
จัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีเกิดขึ นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ 

4.2 รายงานความก้าวหน้าในการด้าเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในระบบ 
eMENSCR และจัดส่งให้ สบน. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง (กค.) ก้าหนดภายในวันที ่7 ของเดือนถัดไป 

4.3 ประสานกับ กค. ในการรายงานขีดความสามารถในการช้าระคืนหนี เงินกู้ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชก้าหนดฯ ด้วย 

5. อนุมัติให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระส้าคัญ
ของโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชยและเสี่ยงภัย ส้าหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้า
หมู่บ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน (ระยะที่ 2) โดยขยาย
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนของโครงการฯ จากเดือนมีนาคม 2564 เป็น เดือนเมษายน 2564  
เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินการท้างานส้าหรับการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ ของกรมบัญชีกลาง ทั งนี  เห็นควรให้กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ด้าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเคร่งครัดต่อไป 

6. อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระส้าคัญของโครงการ



17 

 

โอทอปไทย สู้ภัยโควิด - 19 โดยการปรับแผนการด้าเนินโครงการจากเดิมก้าหนดด้าเนินการในไตรมาสที่  2  
ของปีงบประมาณ 2564 (มกราคม - มีนาคม 2564) เป็นด้าเนินการในไตรมาสที่ 2 – 3 ของปีงบประมาณ 2564 
(มกราคม - มิถุนายน 2564) ทั งนี  เห็นควรให้กรมการพัฒนาชุมชน เร่งด้าเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ 
โดยเคร่งครัดต่อไป 

7. อนุมัติให้จังหวัดอุดรธานี ยุติการด้าเนินโครงการอบรมนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชั่วโมงเพ่ือฟ้ืนฟู
ภายหลังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั งเห็นควรให้จังหวัดอุดรธานีเร่งด้าเนินการตามข้อ 19 และข้อ 20 
ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีฯ ต่อไป 

8. รับทราบคู่มือการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่ม
แผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื นที่  
วงเงิน 45,000 ล้านบาท และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก้าหนดไว้ในคู่มือการเสนอ
โครงการฯ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการโดยเคร่งครัด 

9. รับทราบรายงานผลการด้าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กรณีศึกษาการใช้จ่าย
งบประมาณตามพระราชก้าหนดการเงิน เพื่ อแก้ ไขปัญหาการระบาดของโรค ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019  
ของคณะกรรมการฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
(ร่าง) คู่มือการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/

โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพ้ืนที่ 
1. คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณาจัดท้า (ร่าง) คู่มือการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื นฐานของโอกาส  
และศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื นที่ (ร่างคู่มือการเสนอโครงการฯ) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 สรุปสาระส้าคัญ ดังนี  

1) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 คณะรัฐมนตรีรับทราบกรอบแนวคิดการจัดท้าแผนงานหรือโครงการ
ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ตามบัญชีท้ายพระราชก้าหนดฯ รอบที่ 2 
รวมทั งหลักเกณฑ์ก้าหนดกรอบวงเงินของจังหวัด ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ โดยมอบหมายให้ สศช. สงป. และ มท. 
ร่วมกันจัดท้าคู่มือแนวปฏิบัติ (Guideline) และหลักเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 
ระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน้าไปปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2) วันที่ 16 มีนาคม 2564 สศช. ได้จัดประชุมหารือร่วมกับ สงป. และ มท. เพื่อจัดท้าคู่มือแนวปฏิบัติ 
(Guideline) การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

2. คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างคู่มือการเสนอโครงการฯ ตามที่ สศช. สงป. และ มท. ได้ร่วมกันจัดท้าขึ นแล้ว 
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เห็นควรรับปรุงร่างคู่มือการเสนอโครงการฯ เพื่อให้มีความรัดกุมและรอบคอบยิ่งขึ น โดยสรุปสาระส้าคัญ ดังนี  
1) ลักษณะของโครงการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เป็นการด้าเนินงาน

ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด้าเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ  
โดยการส่งเสริมตลาดส้าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น  
การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอ้านวยความสะดวกที่จ้าเป็นส้าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั งยกระดับมาตรฐานคุณภาพ  
และมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน (แผนงานที่ 3.2) ดังนั น การจัดท้าข้อเสนอโครงการฯ ต้องเป็นโครงการ
หรือกิจกรรมที่มีลักษณะ ดังนี  

1.1) พัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้า เช่น การพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP 
ท่องเที่ยวในประเทศ/ท่องเที่ยวชุมชน การค้าส่งค้าปลีก เป็นต้น 

1.2) ยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการเกษตร เช่น การพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ เกษตรแม่นย้า เป็นต้น 

1.3) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Upskill-Reskill-Newskill) เช่น อบรมอาชีพระยะสั น 
อบรมยกระดับทักษะฝีมือ เป็นต้น 

1.4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการฟ้ืนตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน เช่น 
ถนนในหมู่บ้าน แหล่งน ้าขนาดเล็ก เป็นต้น 

ทั งนี  โครงการหรือกิจกรรมที่เสนอจะต้องเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของพื นที่ (Bottom-up) 
และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั งพิจารณาใช้ข้อมูลระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี เป้า 
(TPMAP) มาประกอบการจัดท้าโครงการ และต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 โดยต้องไม่เป็น
โครงการหรือกิจกรรมที่มีลักษณะดังต่อไปน้ี 

(1) ซ้้าซ้อนกับโครงการที่คณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีอนุมัติไปแล้ว เช่น โครงการ 1 
ต้าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการพัฒนาพื นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

(2) การจัดซ้ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรงเพียงอย่างเดียว 
(3) การจัดซ้ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความส้าเร็จของโครงการให้กับส่วนราชการ 

เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(4) จ้างที่ปรึกษา งานศึกษาวิจัย และการเดินทางไปต่างประเทศ 
(5) การซ่อม สร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่ส่วนราชการ 
(6) การจ้างแรงงานไปปฏิบัติงานในส้านักงานส่วนราชการ 
ทั งนี  การจัดท้ารายละเอียดงบประมาณโครงการ ให้จังหวัดก้าหนดงบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการ 
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ให้เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานของ สงป. 
2) กลุ่มเป้าหมายในการเสนอโครงการ ได้แก่ หน่วยงานของรัฐในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส้าหรับองค์กรภาคประชาสังคม เครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน  กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม ผู้ด้อยโอกาส 
กลุ่มเปราะบาง และผู้สูงอายุ จะต้องเสนอโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอ
จังหวัดตามขั นตอนต่อไป โดยก้าหนดให้โครงการที่มาจากข้อเสนอของเครือข่ายภาคประชาชน ภาคเอกชน กลุ่มวิสาหกิจ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง และผู้สูงอายุ มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ขอวงเงินของจังหวัด 

3) หลักเกณฑ์ก้าหนดกรอบวงเงินของจังหวัดในการด้าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก ที่เสนอจากหน่วยงานในระดับพื นที่ ก้าหนดกรอบวงเงินเพื่อให้จังหวัดใช้พิจารณาด้าเนินโครงการ 
วงเงินรวม 45,000 ล้านบาท โดยการจัดสรรกรอบวงเงินให้แต่ละจังหวัดพิจารณาจากองค์ประกอบและสัดส่วน ดังนี   
(1) จ้านวนประชากรในแต่ละจังหวัด ร้อยละ 20 (2) ขนาดพื นท่ีของจังหวัด ร้อยละ 5 (3) จัดสรรเฉลี่ยเท่ากัน ร้อยละ 20 
(4) สัดส่วนคนจนในแต่ละจังหวัด ร้อยละ 20 (5) ผูกพันกับรายได้ต่อครัวเรือน (6) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
ร้อยละ 10 และ (7) รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด ร้อยละ 5 

4) กลไกและกระบวนการในการขับเคลื่อน เพื่อให้งบประมาณและความช่วยเหลือสู่พื นที่และเข้าถึง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง ทั่วถึง รวดเร็ว และที่ส้าคัญเป็นโครงการที่เป็นข้อเสนอมาจาก
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื นที่อย่างแท้จริง ซึ่งแต่ละพื นที่มีปัญหาความต้องการที่แตกต่างกัน  
จึงก้าหนดให้ใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด ซ่ึงมีรัฐมนตรีรับผิดชอบพ้ืนที่ในแต่ละจังหวัด
เป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ 

5) กรอบระยะเวลาในการด้าเนินโครงการ คาดว่าคณะกรรมการฯ จะเริ่มทยอยเสนอผลพิจารณากลั่นกรอง
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั นตอนของมาตรา 8(1)  
ได้ต้ังแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

6) การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการที่ผ่านกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับ

จังหวัดต้องเป็นการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ไม่กระทบสาระส้าคัญของโครงการเท่าน้ัน อาทิ ข้อผิดพลาดอันเกิด
จากการพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณฉบับต่างๆ 
การปรับแผนเบิกจ่ายภายใต้กรอบระยะเวลาด้าเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยเห็นควรให้
คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการที่
ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก้าหนดฯ ให้ถูกต้อง ทั งนี  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียด
ดังกล่าวต้องไม่ท้าให้สาระส้าคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั งรายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและแจ้งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ  
อีกทางหนึ่ง 
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ส้าหรับการขอยกเลิกโครงการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ
แนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพ้ืนที่จังหวัด เสนอขอยกเลิกโครงการ และจัดส่งให้ มท. รวบรวมเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของจังหวัด พร้อมเหตุผลความจ้าเป็น
ต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 

7) การบริหารโครงการ เพื่อให้การด้าเนินงานเสนอและด้าเนินโครงการจังหวัดที่ผ่านกลไกคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทิศทางเดียวกัน เห็นควรให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
มอบหมายให้ มท. ก้าหนดแนวทางการบริหารงาน/โครงการที่เหมาะสมและแจ้งให้จังหวัดทราบและด้าเนินการต่อไป
อาทิ การออกประกาศเชิญชานเสนอโครงการแนวทางสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการเสนอโครงการ แนวทางปฏิบัติตาม
กฎระเบียบทีเกี่ยวข้องกับการด้าเนินงาน และแบบฟอร์มรายงานผลส้าเร็จของการด้าเนินงานหลังด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

8) ประเด็นด้านกฎหมาย ประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายของหน่วยงานไม่อยู่ในขอบเขตอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
ที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ ดังนั น หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องหารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด้าเนินการให้เป็นไปตาม
กรอบอ้านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 

9) การน้าส่งข้อมูลโครงการ การส่งเอกสารผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับ
จังหวัดให้จัดท้าหนังสือน้าส่ง พร้อมทั งแนบกาประชุม และเอกสารประกอบต่างๆ ตามที่คณะกรรมการฯ ก้าหนดไว้  
ในคู่มือการเสนอโครงการฯ 

ทั งนี  ในกรณีที่โครงการฯ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดแล้ว 
ให้ มท. รวบรวมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีฯ  
ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของจังหวัด ก่อนจัดส่งให้ สศช. ตามขั นตอนข้อ 12 วรรคสอง เพื่อจัดท้าความเห็นเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงาน/โครงการก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั นตอน
ต่อไป โดยในการจัดส่งเอกสารดังกล่าว เห็นควรให้คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้ มท. ก้ากับดูแลให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการฯ ต้องด้าเนินการกรอกข้อเสนอโครงการลงในระบบ eMENSCR และรายงานการประเมินความเสี่ยง
การทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณตามรูปแบบที่ส้านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส้านักงาน ป.ป.ท.) ก้าหนด 

10) การติดตามประเมินผลหลังด้าเนินโครงการแล้วเสร็จ ให้จังหวัดจัดท้ารายงานผลส้าเร็จของการด้าเนินงาน
ในภาพรวมและรายโครงการ ความยั่งยืนของโครงการ และปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการฯ 
ภายในเดือนมีนาคม 2565 

3. คณะกรรมการฯ พิจาณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอ (ร่าง) คู่มือการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้า
แข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนพื นฐานของโอกาสและ
ศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื นท่ี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 ดังนี  

เห็นควรให้ความเห็นชอบคู่มือการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
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ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนพื นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื นที่ 
วงเงิน 45,000 ล้านบาท และมอบหมายให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ก้าหนดไว้ในคู่มือการเสนอ
โครงการฯ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทางราชการโดยเคร่งครัด 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. รับทราบรายงานผลการด้าเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีศึกษาการใช้จ่าย
งบประมาณตามพระราชก้าหนดการเงิน เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 และคู่มือการเสนอ
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น
และชุมชนบนพื นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื นที่และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
ตามแนวทางที่ก้าหนดไว้ในคู่มือดังกล่าว รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

3. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
ในการเสนอเรื่องนี  
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300364 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั งที่ 2/2563 

และร่างระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี จ้านวน 2 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กบส. เสนอ ครม. ดังนี  

1. รับทราบผลการประชุม กบส. ครั งท่ี 2/2563 
2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามมติ กบส. ครั งที่ 2/2563 และรายงานให้ส้านักงาน  

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อน้าเสนอ กบส. ตามขั นตอนต่อไป 
3. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี รวม 2 ฉบับ ดังนี  

3.1 ร่างระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริหาร
ของประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเป็นการปรับปรุงชื่อ “ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ” โดยแก้ไขเป็น “ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” และปรับปรุง
องค์ประกอบอ้านาจและหน้าที่ของ กบส. ให้ครอบคลุมถึงการก้ากับดูแลการด้าเนินการของหน่วยงานของรัฐ  
เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 

3.2 ร่างระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลลิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับการน้าเข้า  
การส่งออก การน้าป่าน และโลจิสติกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้หน่วยงานของรัฐมีอ้านาจ
ในการออกระเบียบ ประกาศ หรือค้าสั่งที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาต/ใบรับรองในการน้าเข้าส่งออกสินค้า รวมทั้ง  
การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อมูลรายการสินค้าที่เป็นเหตุให้ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและก้ากับดูแลระบบ National Single Window (NSW) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั น 3 
ตึกบัญชาการ 1 ท้าเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)ประธาน กบส. เป็นประธานการ

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

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมโยงการด้าเนินงานในระดับนโยบาย
ของ กบส. และเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลให้เกิดการติดตามการด้าเนินงาน 
เร่งรัดพัฒนาระบบการน้าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และมีความเป็นเอกภาพ 
และสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประชุมโดยมติที่ประชุม กบส. ได้รับทราบผลการด้าเนินงาน ดังนี  
1. รับทราบแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพของ National Single Window (NSW) ในเรื่องส้าคัญ 2 เรื่อง ดังนี  

1) การพัฒนาธุรกรรมการเช่ือมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการน้าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ผ่านระบบ NSW 
โดยได้ทบทวนรายการธุรกรรมที่ต้องด้าเนินการตามตัวชี วัดของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ  
โลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ก้าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง36 หน่วยงาน พัฒนา
ระบบการเช่ือมโยงธุรกรรมการให้บริการการน้าเข้าและส่งออกให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ เฉพาะรายการธุรกรรมที่ต้องใช้
ข้อมูลประกอบใบขนสินค้า (Shipment) เพื่อผ่านพิธีการศุลกากร ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ร้อยละ 100 ในปี 2564  
ซึ่งมีจ้านวนธุรกรรมทั งหมด 557 รายการ สามารถพัฒนาธุรกรรมที่ให้บริการผ่านระบบ NSW แล้ว จ้านวน 425 รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 76.30 ของจ้านวนธุรกรรมทั งหมด โดยข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 หน่วยงาน มีจ้านวน 
ธุรกรรมรวม 143 รายการ เป็นธุรกรรมที่ให้บริการผ่านระบบ NSW แล้ว 104 รายการ คิดเป็นร้อยละ 72.73  
และอยู่ระหว่างด้าเนินการ จ้านวน 39 รายการคิดเป็นร้อยละ 27.27 

2) การปรับลดขั นตอนรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น ้าตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็งและวัตถุอันตราย)  
โดยข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 หน่วยงาน มีจ้านวนกิจกรรมที่ต้องปรับลดขั นตอนรวม 74 รายการ 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ 46 รายการ คิดเป็นร้อยละ 62.16 และอยู่ระหว่างด้าเนินการ 28 รายการคิดเป็นร้อยละ 37.84 
ของจ้านวนกิจกรรมที่ต้องปรับลดขั นตอน 

2. พิจารณาการปรับปรุงร่างระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี โดยมีสาระส้าคัญของการปรับปรุงตามร่างระเบียบ
ส้านักนายกรัฐมนตรี จ้านวน 2 ฉบับ ดังนี  

1) การปรับปรุงระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า  
และบริการของประเทศ พ.ศ. 2552 โดยเพิ่มอ้านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการ กบส. ในการก้ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผล การด้าเนินการทางหน่วยงานของรัฐ ส้าหรับระบบการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว 
National Single Window (NSW) และเพิ่มเติมเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ร่วมเป็นองค์ประกอบใน กบส. 

2) การปรับปรุงระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับการน้าเข้า  
การส่งออก การน้าผ่าน และโลจิสติกส์  พ.ศ. 2557 โดยก้าหนดให้หน่วยงานภาครัฐขอความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและก้ากับดูแลระบบ NSW ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลรายการสินค้า 
หรือมีการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย หรือกฎระเบียบของทางราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ NSW เว้นแต่กรณีมีเหตุ
จ้าเป็นเร่งด่วน ให้หน่วยงานของรัฐสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อมูลรายการสินค้าแล้วรายงานคณะอนุกรรมการ
พัฒนานโยบายและก้ากับดูแลระบบ NSW ทราบโดยทันที 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรรับทราบผลการประชุม กบส. ครั งที่ 2/2563  

และเห็นชอบการปรับปรุงระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้า  
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และบริการของประเทศ พ.ศ. 2552 และการปรับปรุงระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเช่ือมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับการน้าเข้า การส่งออก การน้าผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. 2557 ซึ่งจะเป็นการสร้างความเช่ือมโยง
การด้าเนินงานในระดับนโยบายของ กบส. และเป็นปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลให้เกิดการติดตามการด้าเนินงาน เร่งรั ดพัฒนา
ระบบการน้าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และมีความเป็น
เอกภาพและสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ 
(กบส.) ครั งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามมติ
คณะกรรมการดังกล่าว และรายงานให้ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อน้าเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศตามขั นตอนต่อไป ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศเสนอ 

2. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่ง
สินค้าและบริการของประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเช่ือมโยงข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับการน้าเข้า การส่งออก การน้าผ่าน และโลจิสติกส์ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... จ้านวน 2 ฉบับ  
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริหารของประเทศเสนอ และส่งให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของส้านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

3. ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ รายงานผลการด้าเนินการ
ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศในเรื่องนี ต่อคณะรัฐมนตรีภายใน
หนึ่งเดือน และรับความเห็นของส้านักงบประมาณไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 13/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300364 
 
เรื่อง : ผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั งท่ี 20 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั งท่ี 20 และมอบหมาย
ส่วนราชการด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เห็นชอบร่างแถลงการณ์เอมิเรตส์ของการประชุม  

สภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั งที่ 20 และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ได้รับ
มอบหมายร่วมให้การรับรองร่างแถลงการณ์ 

2. กต. รายงานว่า นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ้ากระทรวงการต่างปะเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม
สภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ครั งที่ 20 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  
สรุปสาระส้าคัญได้ ดังนี  

2.1 แถลงการณ์เอมิเรตส์ มีสาระส้าคัญไม่แตกต่างจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแล้วเมื่อวันที่ 
15 ธันวาคม 2563 อย่างไรก็ตาม มีการเพิ่มประเด็น ได้แก่ (1) ความร่วมมือของประเทศสมาชิกในการต่อต้านการก่อ
การร้ายและการใช้ความรุนแรง (2) รายละเอียดเรื่อง การจัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศส้าหรับสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย
ที่มาเลเซียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาส้าคัญและประเด็นคาบเกี่ยว (3) การเพ่ิมประเทศท่ีได้ลงนามในบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการค้นหาและช่วยเหลือของมหาสมุทรอินเดีย [ได้แก่ สาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐ 
มัลดีฟส์ (มัลดีฟส์ ) เป็นล้าดับที่  14 และ 15] และบันทึกความเข้าใจเรื่องวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มัลดีฟส์ และมาเลเซีย เป็นล้าดับท่ี 13 14 และ 15) และ (4) การระบุถึงบทบาทของประเทศ
หุ้นส่วนคู่เจรจา เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไดป้ระกาศจะให้สนับสนุนงบประมาณจ้านวน 1.2 ล้านยูโร เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือในสาขาความมั่นคงและปลอดภัยทางทะเล และเศรษฐกิจภาคทะเล 

2.2 ถ้อยแถลงของผู้แทนประเทศไทย ให้ความส้าคัญกับการขยายความร่วมมือใน 3 ประเด็น ได้แก่  
(1) ความเชื่อมโยงทางทะเลในทุกมิติ ทั งด้านกายภาพ กฎระเบียบและดิจิทัล (2) การท้าประมงอย่างยั่งยืน  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ในภูมิภาค และการลดความเหลื่อมล ้าด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
สมาชิกสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ท้าให้เกิดความเช่ือมโยงในมิติต่างๆ 
เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล การบริหารจัดการด้านประมง 
ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยว ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม การอ้านวยความสะดวก ด้านการค้า
การลงทุน และส่งเสริมบทบาทด้านเศรษฐกิจของสตรี 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และ (3) การเชื่อมโยงการด้าเนินกิจกรรมในสาขาเศรษฐกิจภาคทะเลกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของสหประชาชาติ 

2.3 กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า การด้าเนินการตามแถลงการณ์ เอมิเรตส์มีส่ วนส้าคัญต่อการกระชับ 
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค และการลดความเหลื่อมล ้าด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ
สมาชิกสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย รวมทั งท้าให้เกิดความเชื่อมโยงในมิติต่างๆ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล  
การบริหารจัดการด้านประมงที่มีประสิทธิภาพ ช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม การอ้านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และการส่งเสริมบทบาททางเศรษฐกิจของสตรี 
ดังนั น จึงมีประเด็นมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม (ทส.) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
ส้านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
น้าไปด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ กต. ท่ี กต 0704/9 ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย 

ครั งที่ 20 เนื่องจากแถลงการณ์เอมิเรตส์มีส่วนส้าคัญต่อการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ในภูมิภาค และการลดความเหลื่อมล ้าด้านการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย ท้าให้เกิด
ความเช่ือมโยงในมิติต่างๆ เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางทะเล การบริหารจัดการด้านประมงที่มีประสิทธิภาพ  
ช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยว ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม การอ้านวยความสะดวก 
ด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมบทบาทด้านเศรษฐกิจของสตรี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 


