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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2564 วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180564 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาต 
และการอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เพ่ือก าหนดให้ผู้ประกอบการสามารถขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ อันเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับ

ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553  
ซึง่ออกตามความในมาตรา 5 และมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

2. เมื่อวันที่  ๘ กันยายน ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่ เป็นอุปสรรค 
ต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จึงมีผลท าให้ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติ 
บางประการของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต  
เป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยการก าหนดให้มีการขอรับใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก 

3. เพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดท าร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต
และการอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. .... และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ในคราวประชุมครั้งที่  ๑/๒๕6๔ เมื่อวันที่  1๕ มกราคม ๒๕6๔ มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาต 
และการอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. .... แล้ว และได้ด าเนินการรบัฟังความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนได้เสยี 
ภาคเอกชน และประชาชนทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแจ้งเวียนผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ภาคเอกชน แล้ว 
ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นคัดค้านต่อร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว แต่อย่างใด 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อก าหนดให้ผู้ ประกอบการสามารถขอรับ ใบอนุญ าต 
เป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  
อันเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและสอดคล้อง 
กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ และส านักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2564 วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180564 
 
เรื่อง : การจัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการ 
 
สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ให้ใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการด้วย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงาน ก.พ. รายงานว่า รวบรมกฎหมายที่ก าหนดนิยามค าว่า “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” ซึ่งครอบคลุมถึงคณะกรรมการ ได้แก่ 
1) พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 3 ก าหนดนิยามค าว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” 

หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานของรัฐ 
2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4  

ก าหนดนิยามค าว่า “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งมีต าแหน่ง หรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่  
และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคล
หรือคณะบุคคลซึ่งใช้อ านาจ หรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางการปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ 

3) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 5 ก าหนดนิยามค าว่า “เจ้าหน้าที่” 
หมายความว่า บุคคล คณะบุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองของรัฐ  
ในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่น
ของรัฐหรือไม่ก็ตาม 

4) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ก าหนดนิยามค าว่า 
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ และเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ และบุคคลหรือคณะบุคคล 

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

เพื่อให้การจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรหน้าที่จัดท า
ประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีมาตรฐานเดียวกัน 
และไม่ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ซึ่งใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองหรือให้ด าเนินกิจการทางปกครองด้วย 
5) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิถีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ก าหนดนิยามค าว่า 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า (1) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน  
ทางปกครอง (2) คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจในการออกกฎ ค าสั่ง 
หรือมติใดๆ ที่มีผลกระทบต่อบุคคล และ (3) บุคคลที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือในก ากับดูแลของหน่วยงานทางปกครอง 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม (1) หรือ (2) 

(6) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 มาตรา 4 ก าหนดนิยามค าว่า “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” 
หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้ งในฐานะเป็นกรรมการ
หรือฐานะอื่นใด 

ความเห็น กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการ เนื่องจากคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่  

ในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ การบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน จึงสมควรก าหนดให้
ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการด้วย 

มติ ครม. : 1. รับทราบการจัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ใช้บังคับครอบคลุมถึงคณะกรรมการตามความเห็น
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

2. ให้คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของคณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมองค์การมหาชน และข้อสังเกตของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและส านักงานขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดองไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2564 วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180564 
 
เรื่อง : ขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทน กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ จ านวน 82 แปลง เนื้อท่ี 422-1-15 ไร่ ในอัตราไร่ละ 
125,000 บาท เป็นเงิน 52,785,937.50 บาท และที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ จ านวน 22 แปลง เนื้อที่ 206-2-02 ไร่ 
ในอัตราไร่ละ 45 ,000 บาท เป็นเงิน 9,292,725 บาท ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา  
จังหวัดศรีสะเกษ ที่ผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบโดยคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ
และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ เฉพาะกลุ่มโนนสัง กลุ่มราศีไศล และกลุ่มก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสิ้น 104 แปลง เน้ือที่ 628-3-17 ไร่ เป็นเงิน 62,078,662.50 บาท โดยในส่วนของงบประมาณ 
กรมชลประทานจะปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มาด าเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว 

2. เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบจากราษฎร เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลการจ่ายเงินค่าทดแทน  
จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการจ่ายเงินและจ านวนเงินค่าทดแทนให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชี
รายละเอียดผลการตรวจสอบร่องรอยการท าประโยชน์ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 

1) ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ     ประธานกรรมการ 
2) อัยการจังหวัดศรีสะเกษ     กรรมการ 
3) คลังจังหวัดศรีสะเกษ     กรรมการ 
4) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ    กรรมการ 
5) เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดศรีสเกษ    กรรมการ 
6) ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดศรีสะเกษ     กรรมการ 
7) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ    กรรมการ 

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

เพื่อสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับ
ผลกระทบ รวมทั้งช่วยลดความขัดแย้งระหว่างส่วนราชการกับราษฎรได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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8) ผู้อ านวยการส านักงานชลประทานที่ 8    กรรมการ 
9) ผู้อ านวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ   กรรมการ 
10) ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษามลูลา่ง  กรรมการ 
11) นายอ าเภอกันทรารมย์     กรรมการ 
12) – 14) ผู้แทนกลุ่มสมัชชาคนจน    กรรมการ 
15) – 17) ผู้แทนกลุ่มโนนสัง กลุ่มราศีไศล และกลุ่มก านันผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ 
18) ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหัวนา  

ส านักงานชลประทานที่ 8 กรมชลประทาน         กรรมการและเลขานุการ 
19) หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินท่ี 4 ส่วนจัดหาที่ดินท่ี 2  

ส านักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่พิจารณาตรวจสอบบุคคลผู้มีสิทธิ จ านวน 104 ราย  

และควบคุมการโอนจ่ายเงินค่าทดแทนให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิ จ านวนเนื้อที่ และจ านวนเงิน  
ค่าทดแทนตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติส าหรับการจ่ายเงินกรณีนี้เห็นสมควรจ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (จ่ายตรง) 
ตามบัญชีรายช่ือบุคคล ท่ีผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ หรือทายาทของบุคคลดังกล่าว โดยให้ถือความเห็นของ
คณะกรรมการชุดนี้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินค่าชดเชย 

3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรเจ้าของที่ดินมีเอกสารสิทธิให้สิทธิได้รับการยกเว้นค่าภาษีเงินได้
และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) จากการขาย/แบ่งขายที่ดินเฉพาะกรณีผู้ถูกเขตโครงการฝายหัวนาที่ยินยอมตกลงราคาซื้อขายที่ดิน
กับกรมชลประทานและต้องเสียภาษีเงินได้ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2564 (12) เมื่อวันพุธท่ี 20 มกราคม 2564 
โดยในที่ประชุมเห็นชอบรายช่ือราษฎรเจ้าของที่ดิน ผู้มีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดิน และเห็นชอบรายช่ือราษฎร 
ผู้ครอบครองและท าประโยชน์ที่ดินที่ผ่านความเห็นชอบของอนุกรรมการฯ ทั้ง 2 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการแก้ไข
ปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ 
เฉพาะกลุ่มโนนสัง กลุ่มราศีไศล และกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน โดยเป็นไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา 
จังหวัดศรีสะเกษ ก าหนดไว้ รวมทั้งสิ้น 104 แปลง เนื้อที่ 628-3-17 ไร่ เป็นเงิน 62,078,662.50 บาท ตามบัญชี
รายละเอียดผลการตรวจสอบร่องรอยการท าประโยชน์ที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา อ าเภอกันทรารมย์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 



7 

 

ความเห็น กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อการขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรที่ได้รับ

ผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา ตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนาเสนอ เนื่องจากเป็นการด าเนินการ
ตามมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ซึ่งการจ่ายเงิน  
ค่าทดแทนดังกล่าวจะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งช่วยลดความขัดแย้ง
ระหว่างส่วนราชการกับราษฎรได้ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนาเสนอ ท้ังนี้ ในส่วนของการยกเว้นค่าภาษีเงินได้
และภาษีอื่นๆ จากการขายหรือการแบ่งขายที่ดินให้แก่ราษฎรเจ้าของที่ดินที่มีเอกสารสิทธิให้เป็นไปตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง 

2. ให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนาและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน)  
รับความเห็นของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

3. ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (กรมชลประทาน) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์กลางในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการชลประทานของรัฐในกรณีต่างๆ (เช่น กรณีที่ดิน
มีเอกสารสิทธิ กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) รวมทั้งก าหนดประเภทและวิธีการค านวณอัตราค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง  
(เช่น ค่าเยียวยา ค่าขนย้าย) ให้ชัดเจน และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้ การให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการชลประทานต่างๆ ของรัฐมีบรรทัดฐานเดียวกันและเกิดความเหมาะสมเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2564 วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180564 
 
เรื่อง : มาตรการการรับมือฤดูฝน ปี 2564 
 
สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการการรับมือฤดูฝน ปี 2564 และมอบหมาย  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการตามมาตรการดังกล่าว และรายงานให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
(กนช.) ทราบและเสนอรายงานผลการด าเนินงานให้ ครม. เพื่อทราบต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เสนอมาตรการการรับมือฤดูฝน ปี 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้

เป็นแนวทางเตรียมความพร้อมในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ดังนี้ 

มาตรการ การด าเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1. คาดการณ์ช้ีเป้าพื้นที่เสี่ยงน้ าท่วม
และฝนท้ิงช่วง  
(ภ าย ในวัน ที่  1 5  เม .ย . 6 4 และ
ปรับปรุงทุกสิ้นเดือน) 

   1.1 ประเมินพื้นที่ เสี่ยงอุทกภัยในช่วง
เดือน 
พ.ค . - ธ .ค . 64  เพื่ อส่ งให้ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องน าไปใช้เตรียมการบริหารจัดการน้ า
ในช่วงฤดูฝน 
   1.2 ประเมินพื้นที่เสี่ยวขาดแคลนน้ าจาก
ภาวะฝนทิ้งช่วงในช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ค. 64 
เพื่อให้หน่วยงานน าไปก าหนดมาตรการเพื่อ
เตรียมแผนในเชิงป้องกันล่วงหน้าในพื้นที่
เสี่ยง 

- กรมอุตุนิยมวิทยา 
- ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ 
- ส ถ า น บั น ส น เ ท ศ
ทรัพยากรน้ า (องค์การ
มหาชน) 
- กรุงเทพมหานคร 

2. การบริหารจัดการน้ าพื้นที่ลุ่มต่ า 
เพื่อรองรับน้ าหลาก  

   2.1 จัดท าแผนการใช้พื้นที่ลุ่มต่ า/แก้มลิง 
โดยเก็บเกี่ยวก่อนฤดูน้ าหลากและใช้เป็น

- กรมชลประทาน 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 

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

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน ามาตรการการรับมือฤดูฝนปี 2564 
ไปใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(ภายในวันท่ี 1 เม.ย. – 15 ส.ค. 64) พื้นที่ส าหรับหน่วงน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก และ
บริหารจัดการน้ าเพื่อบรรเทาระดับความ
รุนแรงของน้ าท่วมในทุกภาค เช่น ลุ่มน้ า
เจ้าพระยา ได้แก่ พื้นที่ทุ่ งบางระก า และ
พื้นที่ลุ่มต่ า ลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่าง รวมถึง
พื้นที่ลุ่มต่ าภายในเขตพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ 
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
   2.2 จัดท าแผนการชดเชยให้แก่ประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากการผันน้ าเข้าทุ่ง 

- กรมทรัพยากรน้ า 
- กรุงเทพมหานคร 

3. ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์การบริหาร
จัดการน้ าในแหล่งน้ าขนาดใหญ่-กลาง 
และเขื่อนระบายน้ า 
(ภายในวันท่ี 30 เม.ย. 64) 

   3.1 ทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการบริหารจัดการน้ า ส าหรับใช้
เป็ น ม าต รฐาน เดี ย วกั น  ได้ แ ก่  เก ณ ฑ์
ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ า (Rule Curve) เพื่อให้
การบริหารจัดการน้ ามีพลวัตสอดคล้องตาม
สถานการณ์ฝนที่ตกจริง และการคาดการณ์
ฝน ใน ช่วง 3  – 7  วัน  และใช้ข้ อมู ลฝน
คาดการณ์ ประเมินน้ าไหลเข้าอ่างเก็บน้ า 
เพื่อน ามาก าหนดการเก็บกักน้ า และระบาย
น้ าให้สอดคล้องกับปริมาณน้ าต้นทุน และ
เกณฑ์การระบายน้ าของเขื่อนระบายน้ า 
   3.2 ติดตามสถานการณ์น้ าในแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่ - กลาง เพื่อเฝ้าระวังและควบคุม
การบริหารจัดการน้ าให้เป็นไปตามเกณฑ์
ควบคุม 
   3.3 จัดท าแผนการบริหารจัดการน้ าแหล่ง
น้ าขนาดใหญ่ – กลางในช่วงวิกฤต 

- กรมชลประทาน 
- กรมประมง 
-  กรมทรัพยากรน้ า 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
- ก รม พั ฒ น าพ ลั ง ง าน
ท ด แ ท น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
พลังงาน 

4 ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร/์
ระบบระบายน้ า สถานีโทรมาตรให้
พร้อมใช้งาน 
(ภายในวันท่ี 30 มิ.ย. 64) 

   4.1 ตรวจสอบสภาพความมั่นคง และ
ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ าอาคารควบคุมบังคับน้ า 
รวมทั้งระบบระบายน้ า 
   4.2 ตรวจสอบสถานีโทรมาตร ซ่อมแซม

- กรมชลประทาน 
- กรมประมง 
- กรมทรัพยากรน้ า 
- กรมอุตุนิยมวิทยา 
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ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติในช่วงฤดฝูน 
รวมทั้งสามารถตรวจวัดแสดงผล และเช่ือมโยง
ข้อมูลเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้ในการติดตาม
และเฝ้าระวังสถานการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดเวลา 

- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
- ก รม พั ฒ น าพ ลั ง ง าน
ท ด แ ท น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
พลังงาน 
- ส ถานบั น ส ารสน เทศ
ทรัพ ยากรน้ า (อ งค์ ก าร
มหาชน) 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรุงเทพมหานคร 

5 ปรับปรุง แก้ไข สิ่งกีดขวางทางน้ า 
(ภายในวันท่ี 30 มิ.ย. 64) 

   5.1 ส ารวจ และจัดท าแผนด าเนินการ
ก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ าที่เกิดจาการก่อสร้าง 
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดการพื้นที่
น้ าท่วม/พื้นที่ชะลอน้ า และการปรับปรุงคูคลอง 
เพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ า และระบายน้ าได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

- กรมชลประทาน 
- กรมทางหลวง 
- กรมทางหลวงชนบท 
- กรมทรัพยากรน้ า 
- กรมเจ้าท่า 
- กรุงเทพมหานคร 
- การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

6 ขุดลอกคลองและก าจัดผักตบชวา 
(ภายในวันท่ี 30 มิ.ย. 64) 

   6.1 ส ารวจปริมาณผักตบชวา และวัชพืช
ในแหล่งน้ าท่ังประเทศ 
   6.2 จัดท าแผนบูรณาการด้านเครื่องจักร
เครื่องมือในการก าจัดผักตบชวาและวัชพืช 
   6.3 ด าเนินการก าจัดวัชพืชในแม่น้ า และ 
คูคลอง 

- กรมชลประทาน 
- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
- กรมเจ้าท่า 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- ส า นั ก ง า น พั ฒ น า
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
ส า ร ส น เท ศ (อ ง ค์ ก า ร
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มหาชน) 
-กรมทรัพยากรน้ า 

7 เตรียมพร้อม/ วางแผนเครื่องจักร 
เครื่องมือประจ าพื้นท่ีเสี่ยงน้ าท่วม และ
ฝนน้อยกว่าค่าปกติ 
(ภายในวันท่ี 30 มิ.ย.64) 

   7.1 เตรียมความพร้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาภาวะน้ าท่วม ฝนน้อยกว่าค่าปกติ 
และแผนเผชิญเหตุ 
   7.2 เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เฝ้า
ระวังสถานการณ์น้ าท่วม ฝนน้อยกว่าค่าปกติ 
และให้ความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 
   7 .3  เต รี ย ม ความ พ ร้ อม เค รื่ อ งจั ก ร 
เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเข้า
ช่วยเหลือได้ทันสถานการณ์ 
   7.4 ติดตามวิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงน้ าท่วม  
ฝนน้อยกว่าค่าปกติด้วยภาพถ่ายดาวเทียม 
และอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ก าหนด
แนวทางและเง่ือนไขของการแจ้ งเตือน 
ตามระดับความรุนแรง และผลกระทบที่ 
จะเกิดขึ้น 

- กรมชลประทาน 
- กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร 
- กรมทรัพยากรน้ า 
- กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
- กรุงเทพมหานคร 
- กรมทางหลวง 
- กรมทางหลวงชนบท 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- กรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
- กองบัญชาการกองทัพไทย 
- กองทัพบก 
- กองทัพอากาศ 
- กองทัพเรือ 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- ส า นั ก ง า น พั ฒ น า
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
ส า ร ส น เท ศ (อ ง ค์ ก า ร
มหาชน) 
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8 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าและ
ปรับปรุงวิธีการส่งน้ า 
(ตลอดระยะเวลาฤดูฝน) 

   8.1 วางแผนการจัดสรรน้ าให้สอดคล้อง
กับปริมาณน้ าต้นทุน และส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
   8.2 ลดการสูญเสียน้ าโดยการปรับปรุง
วิธีการส่งน้ า และซ่อมแซมระบบการส่งน้ า
เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้น้ าให้ได้ประโยชน์
สูงสุด 

- กรมชลประทาน 
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย 
- กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 
- กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
- การประปานครหลวง 
- การประปาส่วนภูมิภาค 

9 สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ 
(ตลอดระยะเวลาฤดูฝน) 

   9.1 สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียม
ความพร้อมรับสถานการณ์ ช่วงฤดู ฝน  
ปี 2564 ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจ
ผ่ า น เค รื อ ข่ า ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ลุ่ ม น้ า  
และคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัด 
และสื่อสารโดยตรงกับภารประชาชน 

- ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ 
- กรมประชาสัมพันธ์ 
- กระทรวงมหาหาดไทย 
- หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

10 ติดตามประเมินผล ปรับมาตรการ 
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย 
(ตลอดระยะเวลาฤดูฝน) 

   10.1 ติดตาม วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์
น้ า ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 

- ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ 

ความเห็น กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบแนวทาง 

การด าเนินงาน และร่วมบูรณาการเตรียมความพร้อมในการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า จึงเห็นชอบมาตรการ  
การรับมือฤดูฝน ปี 2564 ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การจัดท าแผนการใช้พื้นที่ลุ่มต่ า/แก้มลิง เห็นควรให้มีการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย  
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ให้รับทราบแผนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ตามแผน 
2. การจัดท าแผนการชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการผันน้ าเข้าทุ่ง เห็นควรให้หน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนการใช้พื้นที่ลุ่มต่ า/แก้มลิง โดยระบุขอบเขตและช่วงเวลาให้ชัดเจนเพื่อให้ทราบพื้นที่ที่จะได้รับ
ผลกระทบก่อน และหลังจากนั้นจะสามารถเตรียมการจัดท าแผนชดเชยให้แก่ประชาชนต่อไป 

3. ส าหรับมาตรการที่ 6 ขุดลอกคูคลองและก าจัดผักตบชวา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง  
มีภารกิจหลักในการบูรณะแหล่งน้ าขนาดใหญ่ ได้แก่  บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา  
และหนองหาน จังหวัดสกลนคร โดยด าเนินการขุดลอกและก าจัดวัชพืช เพื่อรักษาสภาพแหล่งน้ าให้เป็นที่อยู่อาศัย  
แพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ าตามธรรมชาติ 

มติ ครม. : 1. รับทราบมาตรการการรับมือฤดูฝน ปี 2564 และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการ
ตามมาตรการดังกล่าวเพื่อด าเนินการต่อไป ตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. การด าเนินการในปีต่อๆ ไปให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแหง่ชาติและส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  
เร่งบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดมาตรการหรือแผนบริหารจัดการน้ าในฤดูแล้งและฤดูฝน
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
โดยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่  
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2564 วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180564 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเชียงใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (แก้ไขเพิ่มเติม

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
เชียงใหม่ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงมหาดไทยได้เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่  

(ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555) มาเพื่อให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงฯ เพื่อเป็นการแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วน
หนึ่งส่วนใดตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไข
กฎกระทรวงดังกล่าวด้วยแล้ว และคณะกรรมการผังเมืองได้มีมติให้ด าเนินการในเรื่องนี้ต่อไปโดยออกเป็นประกาศ
กระทรวงมหาดไทยตามบทเฉพาะกาล มาตรา 111 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 

ความเห็น กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกล่าว 

เนื่องจากมีหลักการส าคัญเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง
เชียงใหม่  พ.ศ. 255๕ โดยแก้ไขเพิ่มเติมการใช้ประโยชน์ที่ดิ นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สี เหลือง)  
ในพื้นท่ีบางส่วนให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการใด ๆ ท่ีมีความสูงของอาคารไม่เกิน ๒๓ เมตร แก้ไขเพิ่มเติมข้อก าหนด
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินส าหรับการขยายพื้นที่โรงงานได้ยกเลิกและปรับปรุงบัญชีโรงงาน เพื่อให้สอดคล้อง  
กับสภาพความเป็นจริงในพ้ืนท่ี เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเชียงใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขบทอาศัยอ านาจในร่า งประกาศตามความเห็น 

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

การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวนั้นเป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ที่ต้องด าเนินการเพื่อกิจการบางประเภทหรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
บางกรณีที่แก้ไขเพิ่มเติมสามารถด าเนินการได้ในบางพื้นที่เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  

และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2564 วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180564 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบ้านพรุ ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ ต าบลทุ่งลาน 

และต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบ้านพรุ  
ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ ต าบลทุ่งลาน และต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พ.ศ. ....   
ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 425 ทางสายถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ ตอนถนน
วงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันออก ตอนบ้านพรุ – ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กรมทางหลวงได้ด าเนินการสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 425 ทางสายถนนวงแหวนรบเมืองหาดใหญ่  

ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันออก ตอนบ้านพรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในท้องที่
ต าบลบ้านพรุ ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ ต าบลทุ่งลาน และต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  
มีจุดเริ่มต้นที่ กม.24+148.453 - กม.31+331.426 รวมระยะทาง 7.182 กิโลเมตร วงเงินการก่อสร้างปี 2563 
เพื่อก่อสร้างด้านซ้ายทาง ขนาด 2 ช่องจราจร วงเงิน 570 ล้านบาท และจะขอรับงบประมาณ ปี 2565 เพื่อก่อสร้าง
ด้านขวาทาง วงเงิน 650 ล้านบาท เพื่อให้เป็นขนาด 4 ช่องจราจร มีปริมาณทรัพย์สินที่จะต้องจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ประกอบด้วย ที่ดินประมาณ 447 แปลง สิ่งปลูกสร้างประมาณ 328 ราย และต้นไม้ยืนต้นประมาณ 204 ราย  
รวมค่าทดแทนในการเวนคืน รวมเป็นเงินประมาณ 1,744,300,358 บาท 

ความเห็น กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน  

ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบ้านพรุ ต าบลควนลัง อ าเภอหาดใหญ่ ต าบลทุ่งลาน และต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง 
จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เพื่อให้การสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 425 ทางสายถนนวง
แหวนรอบเมืองหาดใหญ่ ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่ด้านตะวันออกตอนบ้านพรุ – ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจและเพื่อทราบ

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

เพื่อ เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  รวมทั้ งเพื่ อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีต้องได้มาโดยแน่ชัด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



17 

 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นเพิ่มเติมว่า  
ก่อนการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินทุกเส้นทาง ขอให้กรมทางหลวงให้ความส าคัญและตระหนักถึงแนวทางในการป้องกัน
ปัญหาที่อาจเกิดจากการก่อสร้างทางหลวงกีดขวางการไหลของน้ าตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการระบายน้ า
ไม่ทันและอาจก่อให้เกิดน้ าท่วมหรือเกิดอุทกภัยต่อไปในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบ้านพรุ ต าบลควนลัง 
อ าเภอหาดใหญ ่ต าบลทุ่งลาน และต าบลคลองหลา อ าเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
และให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2564 วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180564 
 
เรื่อง : รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563 และรายงานผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
สารัตถะ : กสม. เสนอ ครม. พิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563 
และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 รับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ

มนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 และรายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานสภา
ความมั่นคงแห่งชาติ รับข้อเสนอแนะของ กสม. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. กสม. รายงานว่า 
2.1 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ ปี 2563 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับ

ภาพรวมสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยแบ่งการประเมิน
สถานการณ์ฯ ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะ (สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  
โควิด-19 และสถานการณ์การชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน) (2) ด้านสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (เช่น สิทธิในกระบวนการยุติธรรม การกระท าทรมาน การบังคับให้สูญหาย และนัก
ปกป้องสิทธิมนุษยชน) (3) ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (สิทธิแรงงาน สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิด้าน
การศึกษา สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน) และ (4) ด้าน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของบุคคล (สิทธิเด็ก สิทธิผู้สูงอายุ สิทธิคนพิการ สิทธิสตรีและความเสนอภาคทางเพศ และผู้มี
ปัญหาสถานะสิทธิ) 

2.2 รายงานผลการปฏิบัติงาน กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีภารกิจที่ส าคัญ 5 ด้าน ได้แก่ 

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

เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อพัฒนาสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(1) การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน (2) การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน (3) การช้ีแจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม (4) การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิ
มนุษยชน และ (5) การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 

ทั้งนี้ รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563 และรายงานผล  
การปฏิบัติงาน กสม. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ี กสม. เสนอ ในครั้งนี้ จัดอยู่ในด้านการลดความเหลื่อมล้ า 

ความเห็น กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินสถานการณ์  

ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอซึ่งมีประเด็น เกี่ยวกับสถานการณ์ 
ปัญหา และอุปสรรคของการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อพัฒนาสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความสอดคล้อง 
กับการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 
ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ในกลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และกลยุทธ์ที่ 4 
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในภาคเกษตร  
ของไทยอย่างยั่งยืน 

มติ ครม. : 1. รับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563 และรายงานผล
การปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ปรากฏในรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ฯ แล้วแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป 

2. ให้ส่งความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานอัยการสูงสุดให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2564 วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180564 
 
เรื่อง : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 

2/2564 
 
สารัตถะ : กตน. เสนอ ครม. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. นายกรัฐมนตรีมีค าสั่ง นร ที่ 18/2564 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (กตน.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการฯ 
2. กตน. ได้สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ

นายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ดังนี้ 
2.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน กตน. จ านวน 4 คณะ ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการ ขับเคลื่อน

การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 2) คณะอนุกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ของรัฐบาลประจ าปี 3) คณะอนุกรรมการบูรณาการและประสานการเช่ือมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการติดตาม  
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี และ 4) คณะอนุกรรมการด้านการสร้างการรับรู้  
และสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน 

2.2 สวัสดิการภาครัฐท่ีเกษตรกรแตล่ะรายได้รบั ประกอบด้วย 1) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านต้นทุน
การผลิตและกระบวนการผลิต 2) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรด้านราคา รายได้ และการตลาด และ 3) การให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรด้านอ่ืนๆ เช่น โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 เป็นต้น 

2.3 การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ าแล้ง มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งในช่วงปี 2555 - 2564 
และมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ าฤดูแล้ง ปี 2563 – 2564 

 

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

เพื่อให้ส่วนราชการรับประเด็นและมติที่ประชุมไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็น กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วไม่ขัดข้องกับสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการด าเนินงาน

ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2564 ตามที่คณะกรรมการติดตามการด าเนินงาน  
ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเสนอ เนื่องจากเป็นการติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาอุปสรรค  
ในการด าเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ส่วนราชการรับประเด็นและมติที่ประชุมไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนช้ีแจงเพิ่มเติม 2 ประเด็น ดังนี้ 

1. ประเด็นการติดตามแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการเครื่องจักรกลทางการเกษตรในการท าเกษตร
แปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ปัจจุบันมีแปลงใหญ่ที่ได้รับการรับรอง จ านวน 8,153 แปลง เกษตรกร 464,253 ราย พ้ืนที่ 7,530,419 ไร่ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 เมษายน 2564) โดยเน้นให้เกษตรกรด าเนินการตามแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน คือ ลดต้นทุน  
การผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาด ส่งผลให้มีมูลค่าเพิ่มจาก
การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลผลิตรวม 47,275.71 ล้านบาท (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 – 2563) นอกจากนี้  
ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกัน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รั บ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 13,904.5 ล้านบาท ในการจัดท า
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเช่ือมโยงตลาด โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้ง
เครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และยกระดับการผลิต  
ไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และยาที่มีมูลค่าเพิ่มสูงภายใต้กิจกรรมด้านการผลิต  
ด้านการพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐาน และด้านการตลาด 

2. ประเด็นที่เกี่ยวกับรายละเอียดสวัสดิการรัฐที่เกษตรกรได้รับในรูปแบบการเกษตรประเภทต่าง ๆ  เรื่อง การด าเนิน
โครงการส่งเสริมการจัดท าสวนยางในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ ประจ าปี 2564 และรายงานผลการด าเนินงาน  
ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
2. ให้คณะกรรมการติดตามการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีรับความเห็นของ

กระทรวงการคลังไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2564 วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180564 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งท่ี 1/2564 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 และสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. ให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและเร่งรัดการพัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐ ตามแผนแม่บท 
เพื่อการขับเคลื่อนพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี 

2. เมื่อแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว 
ให้หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บรหิารภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 จัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3. ให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ขยายผล
ให้หน่วยงานของภาครัฐรับรู้ในเรื่องการน าเสนอเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)  
ไปใช้ในหน่วยงานและให้ถือเสมือนเอกสารต้นฉบับหรือฉบับจริง 

4. ให้ สพร. และคณะอนุกรรมการสถาปัตยกรรมและมาตรฐานการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ผลักดันให้เกิดระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) 

5. ให้หน่วยงานภาครัฐเร่งยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรให้พร้อมส าหรับการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล  
โดยเริ่มจากพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพื้นฐาน (Digital literacy) ซึ่งเป็นทักษะดิจิทัล 
ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรทุกคนในยุคดิจิทัล และมอบหมายให้ สพร. ด าเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะดิจิทัลดังกล่าวในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้รองรับการพัฒนาได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งเร่งยกระดับทักษะดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานเฉพาะด้านให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ต่อไป 

 

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

เพื่อท าให้เกิดมาตรฐานข้อมูล และขจัดอุปสรรคต่อการเชื่อมโยง
และแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ที่ประชุมฯ 

ได้รับทราบและพิจารณาในประเด็นส าคัญต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี ้

เรื่อง มติท่ีประชุม 

1. เรื่องเพ่ือพิจารณา (จ านวน 2 เรื่อง) 

1.1 (ร่าง) แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen 
Portal Roadmap) เพื่อให้บริการแก่ประชาชน 2 กลุ่มหลัก 8 กลุ่มย่อย 
แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มุ่งเน้น
บริการสิทธิและสวัสดิการ 50 บริการ เช่น เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สิทธิ
ประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ลงทะเบียนท าบัตรประจ าตัวคนพิการ 
และเงินเบี้ยความพิการ โดยมีบริการบางส่วนท่ีพัฒนาแล้วเสร็จในปี 2563 
เรียบร้อยแล้ว ระยะที่ 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มุ่งเน้นงานบริการ
ยอดนิยม 60 บริการ เช่น ภาษีที่ดิน ภาษีรถยนต์ ขอป้ายทะเบียนรถ 
ขอรับบริการแผนที่ และการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และระยะที่ 3 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มุ่งเน้นงานบริการเฉพาะทาง 60 บริการ เช่น 
เงินทุนกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเกษตร ใบรับรองคุณภาพ
สินค้าเกษตร และตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ (Agrimark) 

เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทพอร์ทัลกลาง
เพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี และให้ เสนอ 
(ร่ า ง )  แ ผ น แ ม่ บ ท ดั ง ก ล่ า ว ต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

1.2 การปรับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

รับทราบ 

2. เรื่องเพ่ือทราบ (จ านวน 2 เรื่อง) 

2.1 ความก้าวหน้าการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้แก่ 1) ด้านนโยบาย ได้แก่ 
ความคืบหน้า (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 
- 2565 [คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ (ร่าง) แผนฯ แล้ว เมื่อวันที่ 30 
มีนาคม 2564] และผลส ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงาน
ภาครั ฐของประ เทศ ไทยประจ าปี  25 6 3  2 ) ด้ าน งบประมาณ 
คณะกรรมการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ได้เห็นชอบโครงการ/กิจกรรม 61 โครงการ จาก 36 
หน่วยงาน วงเงิน 6,824.31 ล้านบาท 3) ด้านโครงสร้างระบบและการ

รับทราบ และให้เสนอความก้าวหน้า
ก า ร พั ฒ น า รั ฐ บ า ล ดิ จิ ทั ล ต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและเร่งรัดการ
ด าเนินการที่ส าคัญต่อไป 
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พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 
ภายใต้การด าเนินงานของ สพร. และ 4) ด้านการติดตามและประเมินผล
โครงการ ได้แก่ รายงานความคืบหน้าด้านมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ตาม
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
พ.ศ. 2562 และแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐ โดยส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ 
สพร. เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
2.2 รายงานสถานะการด าเนินงานโครงการจัดท าเอกสารส าคัญทาง
การศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) โดยเป็นการน าร่องการ
จัดท าเอกสารส าคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล ในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 9 แห่ง โดยคาดว่าภายในปี 2564 จะสามารถให้บริการ Digital 
Transcript ในสถาบันอุดมศึกษาได้ 22 แห่ง (มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
11 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 7 
แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน 2 แห่ง) 

รับทราบสถานะการด าเนินงาน 

โครงการจั ดท า เอกสารส าคัญ ทาง
การศึกษาฯ และให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผล
ให้หน่วยงานของรัฐรับรู้ในเรื่องการน า 
Digital Transcript ไปใช้ ในหน่วยงาน
และให้ถือเสมือนเอกสารต้นฉบับหรือ
ฉบับจริง 

ความเห็น กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องการเช่ือมโยงและการแบ่งปันข้อมูล เพื่อท าให้
เกิดมาตรฐานข้อมูล และขจัดอุปสรรคต่อการเช่ือมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ดังนี้ 

๑. เห็นควรให้ความส าคัญกับการก าหนดมาตรฐานกลางข้อมูล (Data Standard) โดยควรให้มี การจัดท าข้อมูล 
ที่เป็นมาตรฐานร่วมกันในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อลดอุปสรรคในการเช่ือมโยงและแบ่งปันข้อมูล โดยควรมีการก าหนด
หน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานและก ากับดูแล เพื่อน ามาตรฐานข้อมูลดังกล่าวมาใช้ภายใต้โครงการและแผนการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลต่างๆ ของภาครัฐ เช่น (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  
แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ ๓ ปี (Citizen Portal Roadmap) โครงการจัดท าเอกสารส าคัญ 
ทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) และระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) เป็นต้น 
ซึ่งการก าหนดนโยบายดังกล่าว จะมีส่วนช่วยท าให้ข้อมูลมีความสอดคล้องไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บ สามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒. เห็นด้วยกับสนับสนุนในข้อเสนอของส่วนราชการ ในการผลักดันให้เกิดระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัล (Digital ID) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีส่วนช่วยให้การตดิตอ่ท าธุรกรรมเกิดขึ้นไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว ยากต่อการปลอมแปลง 
และมีความปลอดภัยมากขึ้น 
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มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอ 
2. ให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็น ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของกระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงบประมาณ  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน ก.พ. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2564 วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180564 
 
เรื่อง : สรุปผลการด าเนินงานส าคัญ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เสนอ ครม. ทราบสรุปผลการด าเนินงานส าคัญ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. การบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน โดยก าหนดนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้ทรัพยากรประมง

และสินค้าประมงตลอดสายการผลิตของประเทศมีความยั่งยืน แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่  1) การบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงทะเลน้ าจืด โดยใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดเพื่อก าหนดมาตรการในการท าการประมง รวมถึงการฟื้นฟู
ทรัพยากรสัตว์น้ าผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน 2) การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
ผลผลิตสัตว์น้ าปลอดภยั ตลาดน าการผลิต และทรัพยากรมีความสมดุลและยั่งยืน และ 3) การพัฒนาอุตสาหกรรมประมง 
เพื่อให้สินค้าประมงมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและการตรวจสอบรับรองสินค้าประมงเพื่อการส่งออก 

2. การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย โดยด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 การปรับปรุงกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง จ านวน 17 ฉบับ เช่น ประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือประมงและดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์  
ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562) 
และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2562 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562) 

2.2 การบริหารจัดการประมงทะเลไทยและการจัดการกองเรือไทย โดยมีการบริหารจัดการจ านวนเรือประมง
เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณทรัพยากรประมง การออกใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์ในปีการประมง 2563  
และการออกใบอนุญาตท าการประมงนอกน่านน้ า 

2.3 การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท าประมงให้เป็นไปตามกฎระเบียบของประเทศไทย (ไทย)  
และกฎระเบียบระหว่างประเทศ เช่น การตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าระวัง การท าประมงของเรือประมงต่างประเทศ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ/กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ทรัพยากรประมงและสินค้าประมงตลอดสายการผลิต
ของประเทศมีความยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผ่านระบบ e-PSM (Electronic Port State Measure) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเรือประมงที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 
รวมถึงวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือว่าต้องไม่มีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย 

2.4 การบังคับใช้กฎหมายด้วยมาตรการทางปกครองควบคู่กับการใช้บทลงโทษทางอาญา 
2.5 การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยมาตรการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมงไปยังแหล่งที่มาของสัตว์น้ า 

ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบการท าประมงในทะเล การตรวจสอบที่ท่าเทียบเรือ และการตรวจสอบที่โรงงาน  
โดยสามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ทุกข้ันตอน เช่น ข้อมูลเรือ ข้อมูลการท าประมง และข้อมูลการจับสัตว์น้ าขึ้นท่า 

2.6 การจัดระเบียบแรงงานประมง โดยมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของคนประจ า
เรือและป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย  
และการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงทะเล 

2.7 แนวทางและมาตรการในการพัฒนาการประมงของไทยให้ปลอดสตัว์น้ าและสินค้าสัตว์น้ าท่ีมาจากการท า
ป ระม งผิ ด กฎ หมาย  [ Illegal, Unreported and Unregulated Fishing ( IUU)-Free Thailand] ป ระกอบ ด้ วย  
4 แนวทาง ได้แก่ 1) การด าเนินนโยบาย IUU-Free Thailand อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การสร้างความเข้มแข็งในความ
ร่วมมือ การติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูล 3) การพัฒนามาตรฐานการควบคุมการน้ าเข้าสัตว์น้ าและสินค้าสัตว์น้ า 
และ 4) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับของไทย 

3. การด าเนินการด้านการประมงต่างประเทศ โดยมีการก าหนดนโยบายด้านการประมงระหว่างประเทศ 
ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบและข้อก าหนดของประเทศคู่ค้าส าคัญ รวมถึงความร่วมมือกับองค์กรจัดการประมงระดับ
ภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ ในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐเจ้าของท่า รัฐชายฝั่ง และรัฐตลาด แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่  
1) มาตรการการค้าสินค้าประมงที่ก าหนดโดยประเทศคู่ค้า โดยคณะกรรมการฯ ได้ศึกษาและพิจารณาแนวปฏิบัติ 
เพื่อให้สามารถรองรับกฎระเบียบของประเทศคู่ค้าที่ก าหนดเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคทางการค้าสินค้าประมงของไทย  
2) การขยายความร่วมมือในการต่อต้านประมงผิดกฎหมายไปยังประเทศอาเซียน โดยรัฐบาลไทยได้เสนอให้อาเซีย น 
มีการจัดตั้งเครือข่ายอาเซียนเพื่อการต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออ านวยความสะดวก  
และจัดท ากรอบความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับคู่เจรจาที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งร่วมกันติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังทางทะเล เพื่อป้องกันการท าประมงผิดกฎหมาย และ 3) ความร่วมมือกับ
องค์กรจัดการประมงระดับภมูิภาค โดยไทยเป็นภาคีองค์กรจัดการประมงระดบัภูมิภาค 2 องค์กร ได้แก่ คณะกรรมาธิการ
ปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดียและความตกลงการท าประมงส าหรับพื้นที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย และได้รับ
อนุญาตให้น าเรือประมงนอกน่านน้ าของไทยเข้าไปท าประมงในพื้นที่ของทั้งสององค์กรดังกล่าวได้ตามข้อก าหนดของ  
แต่ละองค์กร 

4. การด าเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง โดยได้ช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่ได้รับ
ผลกระทบ ดังนี้ 

4.1 น าเรือประมงออกนอกระบบ จ านวน 53 ล า โดยได้จ่ายเงินเยียวยาให้เจ้าของเรือประมงแล้ว 
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4.2 ด าเนินโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง วงเงินสินเช่ือ 10,300 ล้านบาท  
โดย ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2563 มีผู้ประกอบการประมงประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 4,828 ราย วงเงินสินเช่ือ
ที่ต้องการประมาณ 6,111 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอนุมัติเงินกู้แล้ว จ านวน 323 ราย 
วงเงิน 109.338 ล้านบาท และธนาคารออมสินอนุมัติเงินกู้แล้ว จ านวน 65 ราย วงเงิน 230.606 ล้านบาท 

4.3 จัดท าร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... (ข้อมูลเมื่อวันที่  30 เมษายน 2564  
อยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา) และร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... (อยู่ระหว่างจัดท า
หนังสือถึงกรมบัญชีกลางเพื่อจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมการขอจัดตั้งกองทุนการประมงแห่งชาติ) 

4.4 ยกเว้นค่าธรรมเนียมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ าซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ส่งผลให้มี
เกษตรกรได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมจ านวน 21,041 ราย คิดเป็นวงเงินรวม 59.494 ล้านบาท 

4.5 เยียวยาเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบการ ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 โดยการจ่ายเงินช่วยเหลือ จ านวน 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้แก่เกษตรกร 
ที่ข้ึนทะเบียนกับกรมประมงและผู้ท าการประมง รวม 188,134 ราย คิดเป็นเงินงบประมาณรวม 2,822 ล้านบาท 

4.6 ด าเนินโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ าชุมชน โดยการสนับสนุนลูกพันธุ์กุ้งก้ามกราม 
จ านวน 200,000 ตัวต่อแหล่งน้ า ให้แก่แหล่งน้ าชุมชน 1,436 แห่ง ในพื้นที่ 19 จังหวัด และโครงการพัฒนาเสริม
ทางเลือกอาชีพด้านประมง ซึ่งได้สนับสนุนพันธุ์ปลานิลแปลงเพศให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 37 จังหวัด จ านวน 44,311 ราย 
รายละ 800 ตัว และสนับสนุนอาหารสัตว์น าร่องจ านวนรายละ 120 กิโลกรัม 

5. การขอรับจัดสรรงบกลางเพื่อด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  
(29 กรกฎาคม 2563) อนุมัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 153.711 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการรักษา
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 

มติ ครม. : รับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเสนอ 
 


