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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290664 
 
เรื่อง : ร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร  
เป็นการเฉพาะ ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นค าขอรับหนังสือคนประจ าเรือ
เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและท างานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ................... รวม 2 ฉบับ 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา 

1 อนุมัติในหลักการร่างประกาศส านักนายกรฐัมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วย
การประมง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

2 ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร  
เป็นการเฉพาะส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นค าขอต่ออายุหนังสือคนประจ าเรือ  
เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และท างานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ .................. แล้ว ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
จะส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตรวจพิจารณาต่อไป 

3. การด าเนินการต่ออายุหนังสือคนประจ าเรือส าหรับคนต่างด้าวเพื่อท างานในเรือประมงต่อไปได้ ต้องมี
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติงานด้วย เห็นควรมอบให้หน่วยงานด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) กรมประมง ต่ออายหุนังสือคนประจ าเรือ 
(2) กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสุขภาพซึ่งครอบคลุมถึงการตรวจโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

และท าประกันสุขภาพของคนต่างด้าว 
(3) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดท าสัญญาจ้างและตรวจสอบสัญญาจ้างของคนต่างด้าว 
(4) ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแก่คนต่างด้าว 

และจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพื่อท างานในเรือประมง
ทะเล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(5) กรมการปกครอง ต่ออายบุัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยขอความอนุเคราะห์ให้ภาครัฐพิจารณาขยายเวลาการท างานของคนต่างด้าว 

ที่ได้รับหนังสือคนประจ าเรือ ตามมาตรา 83 กรณีพิเศษ ที่ได้เปิดให้จดทะเบียนตั้งเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 2563 
โดยให้หนังสือคนประจ าเรือ กรณีพิเศษ มีอายุ 1 ปี ซึ่งจะเริ่มหมดอายุลงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 และยังไม่มี
มาตรการรองรับ ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ 
การท างานของคนต่างด้าว (คบต.) เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
(นายสุชาติ ชมกลิ่น) เป็นประธาน โดยได้เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) เห็นชอบตามแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว ตามมาตรา 83 แห่งพระราชก าหนดการประมง  
พ.ศ. 2558 กรณีพิเศษ โดยให้ 

1.1) กรมประมงใช้อ านาจตามมาตรา 83 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต่ออายุหนังสือคน
ประจ าเรือ ให้กับคนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจ าเรือ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ออกไปอีก 
1 ปี นับแต่วันที่หนังสือคนประจ าเรือเดิมสิ้นอายุ โดยปรับแก้ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคน
ประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2563 

1.2) กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการตรวจสุขภาพและท าประกันสุขภาพมีอายุคุ้มครองอย่างน้อย 1 ปี 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 

1.3) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดท าสัญญาจ้างและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสัญญาจ้าง
และลงลายมือช่ือก ากับ 

1.4) ให้กระทรวงมหาดไทย ใช้อ านาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือ ง พ.ศ. 2522 
ด าเนินการออกประกาศการยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะส าหรับคนต่างด้าว
สัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นค าขอรับหนังสือคนประจ าเรือเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว  
และท างานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล โดยให้คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจ าเรือ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2563 อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นการช่ัวคราวต่อไปอีกไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันทีห่นังสือคนประจ าเรือ
เดิมสิ้นอายุ โดยยกเว้นโทษตามมาตรา 81 และด าเนินการตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
และค าสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 1/2558 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ที่ออกตามความในมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

1.5) กรมการปกครองต่ออายุบัตรประจ าตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ให้มีอายุไม่เกิน 1 ปี เท่ากับ
อายุหนังสือคนประจ าเรือ 

1.6) ภายในระยะเวลาตามข้อ 1.1) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กับกระทรวงแรงงานหารือแนวทาง 
การด าเนินการเพื่อให้คนต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจ าเรือ (Seabook เล่มเหลือง) ที่ได้รับการตรวจลงตรา 
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และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราว เข้าสู่กระบวนการท า งานโดยชอบด้วยกฎหมายตาม 
พระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2) มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามภารกิจหรือกฎหมายที่รับผิดชอบ 
3) มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยกรมประมง เสนอแนวทางพร้อมทั้งร่างประกาศส านัก

นายกรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ด าเนินการจัดท าร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือ 

คนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
จึ งเสนอต่ อคณ ะอนุ กรรมการกลั่ นกรองกฎหมายที่ เกี่ ย วข้องกับภาคประมงและแรงงาน ในภาคประมง  
และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย มีมติเห็นชอบร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  
การออกหนังสือคนประจ าเรือว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยเพิ่มหลั กการการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล 
(Biometrics) และการตรวจโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติมจากมติ คบต. และกระทรวงมหาดไทยได้จัดท า 
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะส าหรับ  
คนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นค าขอต่ออายุหนังสือคนประจ าเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักร 
เป็นการช่ัวคราว และท างานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ................... เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาพร้อมร่างประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรีฯ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
เป็นการเฉพาะ ส าหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถยื่นค าขอต่ออายุหนังสือคนประจ าเรือ  
เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และท างานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ................... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้ด าเนินการต่อไปได้ 

2. เห็นชอบให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณร์ับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
4. ให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณา

ด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290664 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าพอง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าพอง  
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว 
โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าพอง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
จากผู้ใช้น้ าที่น าน้ าไปใช้ เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์  
ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าพอง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า

ชลประทาน พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 อนุมัติหลักการ 
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ โดย สคก. ได้ตรวจพิจารณาแล้ว  
มีการแก้ไขเฉพาะถ้อยค า (ตามแบบการร่างกฎหมาย) และ กษ. (กรมชลประทาน) ได้ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไข
เพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงนี้แล้ว และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าว ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว แล้วให้ด าเนินการต่อไปได้ 

2. แต่โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีชุดใหม่ สลค. จึงได้ส่งร่าง
กฎกระทรวงดังกล่าวให้ กษ. ยืนยันเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง 

3. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาหนองหวาย รายงานว่า มีการใช้น้ าจากทางน้ า
ชลประทานแม่น้ าพอง เพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ท าให้ปริมาณของ
น้ าในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง การเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน้ า
ชลประทานดังกล่าว  ได้มีประกาศกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทานตามพระราชบัญญัติ  
การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2511 ก าหนดให้เป็นทางน้ าชลประทานแล้ว 

4. ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าให้มีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานเป็นไปอย่างมี

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประสิทธิภาพ อีกทั้งท าให้ทราบถึงปริมาณของน้ าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขอ
อนุญาตใช้น้ าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรก าหนดให้ทางน้ า
ชลประทานแม่น้ าพอง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อน าเงินท่ีเรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะท าให้การใช้เงินงบประมาณ  
ในส่วนนี้น้อยลง ส าหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2540) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าพอง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบและแก้ไขช่ือผู้มีอ านาจลงนามในแผนที่ท้ายของร่างกฎกระทรวงให้เป็นไป
ตามปัจจุบัน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
  



6 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290664 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองท่าตะเภา เป็นทางน้ าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองท่าตะเภา  
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน 
คลองท่าตะเภา ในท้องที่ประตูระบายน้ าสามแก้ว ต าบลบางลึก อ าเภอเมืองชุมพร และต าบลนากระตาม อ าเภอท่าแซะ 
จังหวัดชุมพร เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจาก ผู้ใช้น้ าที่น าน้ าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน  
การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานชุมพร รายงานว่า มีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทาน

คลองท่าตะเภา เพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ท าหใปริมาณของน้ า  
ในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง การเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน้ า
ชลประทานดังกล่าวได้ก าหนดให้ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ลงวันที่  
6 มีนาคม 2562 แล้ว 

2. ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าให้มีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งท าให้ทราบถึงปริมาณของน้ าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขอ
อนุญาตใช้น้ าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรก าหนดให้ทางน้ า
ชลประทานคลองท่าตะเภา ในท้องที่ประตูระบายน้ าสามแก้ว ต าบลบางลึก อ าเภอเมืองชุมพร และต าบลนากระตาม 
อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  เพื่อน าเงินที่เรียกเก็บเข้าบัญชีทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะท าให้การใช้เงิน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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งบประมาณในส่วนนี้น้อยลง ส าหรับหลักเกณฑ์อัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองท่าตะเภา เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290664 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานท่อส่งน้ าสาย 1 ซ้าย ของท่อส่งน้ าสายใหญ่ของอ่างเก็บน้ าคลองจะกระ 

เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานท่อส่งน้ าสาย 1 ซ้าย 
ของท่อส่งน้ าสายใหญ่ของอ่างเก็บน้ าคลองจะกระ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....   
ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานท่อส่งน้ าสาย 1 ซ้าย ของท่อส่งน้ าสายใหญ่ของอ่างเก็บน้ า  
คลองจะกระ ในท้องที่ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าที่น าน้ าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม  
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ รายงานว่า มีการใช้น้ าจากทางน้ า

ชลประทานท่อส่งน้ าสาย 1ซ้าย ของท่อส่งน้ าสายใหญ่ของอ่างเก็บน้ าคลองจะกระ เพื่อกิจการโรงงาน การประปา  
หรือกิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ท าให้ปริมาณของน้ าในแหล่งเก็บกักมี ปริมาณลดลง การเก็บค่า
ชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน้ าชลประทานดังกล่าวได้ก าหนดให้เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทาน  
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 7/2555) ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2555 แล้ว 

2. ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าให้มีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งท าให้ทราบถึงปริมาณของน้ าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขอ
อนุญาตใช้น้ าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่มีขึ้นในอนาคต สมควรก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน
ท่อส่งน้ าสาย 1 ซ้าย ของท่อส่งน้ าสายใหญ่ของอ่างเก็บน้ าคลองจะกระ ในท้องที่ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  เพื่อน าเงินที่เรียกเก็บเข้าบัญชีทุน
หมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะท าให้การใช้เงิน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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งบประมาณในส่วนนี้น้อยลง ส าหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่  42  
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานท่อส่งน้ าสาย 1 ซ้าย ของท่อส่งน้ าสายใหญ่ 
ของอ่างเก็บน้ าคลองจะกระ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290664 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. ....  และร่าง

กฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ที่ต้องอยู่ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับ ท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ดังน้ี 

1) ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ. ....  
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ท่ีเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเน้ือสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลของเน้ือสัตว์ตลอดกระบวนการผลิตและการเรียกคืนเน้ือสัตว์  
และเพ่ือให้ผู้บริโภคได้บริโภคเน้ือสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย 

2) ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ที่ต้องอยู่ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ....  
มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดชนิดของสัตว์ ได้แก่ ไก่งวง และนกกระทา ให้เป็นสัตว์ที่ต้องอยู่ในการก ากับดูแล
มาตรการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2559 ทั้งน้ี 
เพ่ือให้มีมาตรการตรวจสอบควบคุมหรือป้องกันมิให้มีโรคระบาดที่เกิดกับสัตว์ติดต่อมาสู่คน รวมถึงตรวจสอบ  
สารตกค้างในเน้ือสัตว์ดังกล่าว เพ่ือให้ผู้บริโภคได้บริโภคเน้ือสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ 

พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ 
2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงในข้อ 1. รวม 2 ฉบับ 

ตามที่  กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับดังกล่าวเสร็จแล้ว โดยร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1)  
ได้ก าหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ต้องจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์หรือข้อมูลของเนื้อสัตว์  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับข้อมูลของเนื้อสัตว์
ตลอดกระบวนการผลิตและการเรียกคืนเนื้อสัตว์ และเพื่อให้ผู้บริโภค 
ได้บริโภคเนื้อสัตว์ท่ีถูกสุขอนามัย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์และแก้ไขระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอุณหภูมิในการเก็บรักษาอาหารสดในสถานที่จ าหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 และตาม
ค าแนะน าขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา โดยการจัดเก็บข้อมูล  
จะกระท าโดยวิธีการการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกลดภาระแก่ประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ
การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ส าหรับ  
ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์  พ.ศ. .... ได้แก้ไขชื่อร่างเป็น “ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ท่ีต้องอยู่ใน
การก ากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ....” รวมทั้งมีการแก้ไขถ้อยค าให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น  
โดยกรมปศุสัตว์ได้ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้รวม 2 ฉบับแล้ว 

4. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที ่10 กรกฎาคม 2562 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับดังกล่าว ตามข้อ 3. ให้ กษ. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

5. กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรด าเนินการร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับดังกล่าว ตามข้อ 4. ที่  สคก.  
ตรวจพิจารณาแล้วต่อไป จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

ชื่อร่างกฎกระทรวง สาระส าคัญ 

1. ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บ
ข้อมูลของสัตว์ที่ เข้าสู่ โรงฆ่าสัตว์
และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ 
พ.ศ. ….  

- ก าหนดหลักเกณฑ์ให้พนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานตรวจโรค
สัตว์ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และผู้แจ้งการฆ่าสัตว์ จัดเก็บข้อมูล
ของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ท่ีออกจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบย้อนกลับและเรียกคืนเนื้อสัตว์  

2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิด
ของสัตว์ที่ต้องอยู่ในการก ากับดูแล
ก า รป ระ ก อ บ กิ จ ก า รฆ่ า สั ต ว์                 
พ.ศ. ….  

- ก าหนดให้ “ไก่งวงและนกกระทา” เป็นสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุม  
การฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 เพื่อให้การประกอบกิจการ
ฆ่าไก่งวงและนกกระทาเพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติดังกล่าว  

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์และเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์  
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดชนิดของสัตว์ที่ต้องอยู่ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ....  
รวม 2 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290664 
 
เรื่อง : การแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ทราบการแต่งตั้งโฆษกและรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีค าสั่งที่ 1001/2560 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งโฆษก  

และรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นโฆษกกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองโฆษกกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนั้น
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีค าสั่งที่ 1464/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 แต่งต้ัง  
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

มติ ครม. : รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ 

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

เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของ กษ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290664 
 
เรื่อง : แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564 - 2565 
 
สารัตถะ : สสว. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (แผนการ
ส่งเสริมฯ) พ.ศ. 2564 – 2565 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small and Medium Enterprise: SME) ของประเทศ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ เสนอเรื่อง แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ 
1. แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ เป็นแผนระยะสั้น ที่จัดท าขึ้น

ภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprises : SME) ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในช่วงเวลานี้ และให้การดูแล SME 
ที่ยังสามารถด าเนินธุรกิจได้ให้ยังคงความสามารถต่อไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ SME  
เพื่อสามารถกลับเข้าสู่การแข่งขันได้อีกครั้ง 

2. สาระส าคัญของแผนฯ มีดังน้ี 
๑) วิสัยทัศน์ คือ SME อยู่รอดผ่านพ้นจากวิกฤติปรับตัวพร้อมกลับสู่การแข่งขันภายใต้บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ 
๒) เป้าหมาย คือ SME ไทยสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยยังคงไว้ซึ่งรายได้และการจ้าง

งาน และปรับตัวพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ที่สามารถสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้ประเทศ 

๓) ตัวช้ีวัด คือ (๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของ SME ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๓๕ และ (๒) อัตราการขยายตัวของการจ้างงานของ SME เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๘ ต่อป ี

๔) แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีดังน้ี 
แนวทางที่ ๑ การบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -๑๙ เป็นการให้

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

เพื่ อ ช่วย เหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ 
โควิด-๑๙ ให้กับผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ 
และธุรกิจสามารถด าเนินการต่อไปได้ รวมถึงเป็นการสร้างความพร้อม
ให้กับผู้ประกอบการ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทาง
เศรษฐกิจ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการลดรายจ่าย การสร้างรายได้ รวมถึงการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน เพื่อให้ SME ยังสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ ประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนา ๔ ประเด็น ได้แก่ (๑) เสริมสร้าง
สภาพคล่องให้ SME เพื่อประคองธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ (๒) สร้างโอกาสในการขายและการขยายตลาดของ SME  
(๓) ปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง และ (๔) เสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพให้กับแรงงานท่ีได้รับผลกระทบ 

แนวทางที่ ๒ การสร้างความพร้อมให้ SME ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ เป็นการเตรียม
ความพร้อมให้แก่ SME ทั้งในด้านความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ ด้านการน าเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ในการด าเนินการ 
ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการที่สร้างมูลค่าและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมถึงการสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อให้ SME ไทยสามารถแข่งขันได้ ท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับสากล 
ประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนา ๗ ประเด็น ได้แก่ (๑) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กรและธุรกิจ (๒) พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน และสร้างสรรค์ (๓) พัฒนาทักษะด้านการบริหาร
จัดการธุรกิจ (๔) พัฒนาทักษะแรงงานให้เป็นแรงขับเคลื่อนภาคธุรกิจ (๕) ส่งเสริม SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน  
(๖) ส่งเสริม SME ให้แข่งขันได้ในระดับสากล และ (๗) สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพ 

แนวทางที่ ๓ การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เกิดความสะดวกแก่ SME โดยเร่งปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในด้านต่าง ๆ ให้ทันสมัย สามารถสร้างโอกาสและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในทุกระดับ ทุกกลุ่มสาขา และทุกพื้นที่
ให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย ประเด็นการพัฒนา ๘ ประเด็น ได้แก่ (๑) ปรับแก้ไขกฎหมาย และวิธีปฏิบัติให้เอื้อต่อ
การประกอบธุรกิจ (๒) พัฒนาฐานข้อมูล SME big data ส าหรับใช้ก าหนดนโยบาย (๓) พัฒนาศูนย์กลางในการให้ข้อมูล
และบริการที่มีประสิทธิภาพ (๔) พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาธุรกิจท่ีเข้าถึงได้ตลอด (๕) พัฒนาเครื่องมือในการประเมิน
ศักยภาพ SME (๖) พัฒนาประสิทธิภาพการใช้ผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาธุรกิจ (๗) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ และ (๘) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการพัฒนานวัตกรรม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง  

และขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ตามที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ เนื่องจากแผน
ดังกล่าว จะมีส่วนส าคัญ ในการก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์  
โควิด-๑๙ ให้กับผู้ประกอบการ SME โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อให้เกิด
การจ้างงาน สร้างรายได้ และธุรกิจสามารถด าเนินการต่อไปได้ รวมถึงเป็นการสร้างความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ SME 
ในการเข้าสู่การแข่งขันในบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถฟื้นตัวได้โดยเร็ว 
อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาแนวทางในการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ  SME เกี่ยวกับ 
การประเมินสถานะทางธุรกิจด้วยตนเอง เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงินสามารถน าไปใช้ประโยชน์  
ในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างครบวงจรทั้งด้านการผลิต และการตลาด ท าให้ผู้ประกอบการ SME สามารถปรับตัว
เพิ่มศักยภาพให้เติบโตไปตามทิศทางตลาดในอนาคต และน าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์เพื่อขยายตลาดและบริหารสภาพ
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คล่องได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสและศักยภาพให้ธุรกิจ
ด าเนินการต่อไปได้ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ส านักงานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ และให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวง
สาธารณสุขไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการรายย่อย
สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ท่ีรัฐจัดหาให้ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งพิจารณาก าหนดกลไกและมาตรการเพื่อจูงใจ
ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจในลักษณะบุคคลธรรมดาให้เข้าสู่ระบบการจดทะเบียนพาณิชย์เพื่ อให้ภาครัฐมีข้อมูล 
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ประกอบการรายย่อยได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมากยิ่งขึ้น 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290664 
 
เรื่อง : บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะท างานร่วมด้านความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวง

ดิจิทัลและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐออสเตรียกับกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะท างานร่วมด้านความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ
ระหว่างกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐออสเตรียกับกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย (ร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ) ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ข้างต้นในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ พณ. ด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความ
เข้าใจดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. พณ. รายงานว่า ประเทศไทยและออสเตรยีไดจ้ัดตัง้คณะท างานรว่มทางการค้าระหว่างไทย-ออสเตรีย เมื่อวันท่ี 

๒ ตุลาคม ๒๕๓๒ เพื่อเป็นเวทีหารือความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันอย่างไม่เป็นทางการ
โดยที่ผ่านมามีการประชุมคณะท างานร่วมฯ มาแล้ว ๓ ครั้ง ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายยังไม่เคยจัดท าเอกสารในการจัดตั้ง
คณะท างานด้านการค้าร่วมกัน 

2. เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ณ กรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีการหารือกันระหว่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไทย 
กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจของออสเตรีย ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้อง 
ที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าให้ครอบคลุมมากขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดท าบันทึก
ความเข้าใจด้านการค้า และฝ่ายไทยรับที่จะน าเรื่องดังกล่าวมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดกระบวนการ
ดังกล่าวต่อไป 

3. เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้มีการหารือระหว่างอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับเจ้าหน้าที่

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

เพื่ อ เป็นบันทึกความ เข้ าใจระหว่างประเทศที่ เกี่ ยวข้อง 
กับการก าหนดทิศทางความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย
และออสเตรีย รวมถึง แนวทางจัดท าความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
ที่ท้ังสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อาวุโสด้านความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐออสเตรีย  
ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นในการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะท างานร่วมด้านความ
ร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างสองฝ่าย ซึ่งฝ่ายออสเตรียยกร่างฯ โดยฝ่ายไทยเสนอให้ระบุสาขาความร่วมมือ 
ที่เป็นรูปธรรม เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในระดับนโยบายด้วย 

4. เมื่อวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยท้ังภาครัฐ
และเอกชน เพื่อสอบถามความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ รวมถึงระบุสาขาความร่วมมือให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไทยก่อนน าส่งให้ฝ่ายออสเตรียพิจารณาต่อไป 

5. ฝ่ายออสเตรียได้แจ้งขอปรับปรุงถ้อยค าเล็กน้อยเพื่อความสละสลวยและความถูกต้องของร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ โดยมิได้แก้ไขในสาระส าคัญ และเห็นพ้องให้การลงนามเป็นระดับรัฐมนตรีตามที่ฝ่ายไทยเสนอ เมื่อเดือน
กุมภาพันธ ์๒๕๖๓ และเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ตามล าดับ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการตามข้อเสนอ และไม่ขัดข้อง

ต่อการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะท างานร่วมด้านความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่าง
กระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐออสเตรียกับกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทย เนื่องจากบันทึกความ
เข้าใจฉบับดังกล่าวจะมีส่วนช่วยก าหนดทิศทางความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทยและออสเตรีย รวมถึง
เป็นแนวทางจัดท าความร่วมมือทางเศรษฐกิจท่ีทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือเอื้อประโยชน์ต่อกัน 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการ
ต่างประเทศและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากมีความ
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะท างานร่วมด้านความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ
ระหว่างกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐออสเตรียกับกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290664 
 
เรื่อง : การน าแนวทางการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมาย
อื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ไปก าหนดใช้ 
โดยอนุโลม 

 
สารัตถะ : กนบ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity pact) ส าหรับ
หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ) ไปก าหนดใช้โดยอนุโลม  
เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงสร้างความโปร่งใส  
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างครอบคลุมทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้างในทุกหน่วยงานของรัฐ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง (1) บัญญัติ

ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นประธานกรรมการ  
มาตรา 24 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ (1) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี และ (2) เสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2563  
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เห็นชอบให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและสั่งการให้หน่วยงานของรัฐที่ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 น าแนวทางและวิธีการในการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ไปก าหนดใช้โดยอนุโลม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กนบ./กษ. (กค.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต รวมถึงสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐได้อย่างครอบคลุมทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้างในทุกหน่วยงาน
ของรัฐ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. การจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ เป็นการด าเนินการภายใต้มาตรา 17 และ 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 โดยเป็นการจัดท าข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่น
ข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝา่ยผูป้ระกอบการที่จะเขา้
ยื่นข้อเสนอได้ตกลงกันว่าจะไม่กระท าการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
หรือประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างน้ัน ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท า
ร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง และร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุด
โครงการโดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ทั้งนี้ การจัดซื้อ
จัดจ้างที่ต้องจัดท าข้อตกลงคุณธรรมดงักล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ 
ค.ป.ท.) ประกาศก าหนดในราชกิจานุเบกษา ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  
เรื่อง แนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของ
ข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดท ารายงานตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4. โครงการข้อตกลงคุณธรรมอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ซึ่งการด าเนินงานที่ผ่านมา พบว่า มีบางโครงการเป็นโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่สาธารณชนสนใจแต่ไม่สามารถคัดเลือก  
ให้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมได้ และแม้ว่าบางโครงการได้รับเลือกเข้ารวมข้อตกลงคุณธรรมแล้ว หากภายหลังหน่วยงาน
ของรัฐเจ้าของโครงการพบว่า โครงการดังกล่าวไม่ได้ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จะต้องถูกยกเลิกการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมไปในที่สุด อาทิ โครงการที่มีลักษณะร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อให้การใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรให้หน่วยงานของรัฐ  
ที่มีโครงการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่น นอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 น าแนวทางการด าเนินการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมไปก าหนดใช้โดยอนุโลม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้อย่างครอบคลุม
ทุกโครงการจัดซื้อจัดจ้างในทุกหน่วยงานของรัฐ จึงเห็นชอบให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและสั่งการให้หน่วยงาน 
ของรัฐที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการร่วมลงทุนภายใต้กฎหมายอื่นนอกเหนือจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 น าแนวทางการด าเนินการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมไปก าหนดใช้โดยอนุโลม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอ ทั้งนี้  
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ให้คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และส านักงานสภาพัฒนา  
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกแห่งถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) 
ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในข้อ 1 อย่างเคร่งครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290664 
 
เรื่อง : ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี Water Dialogues for Results Bonn 2021: Accelerating 

Cross – Sectoral SDG 6 Implementation 
 
สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบร่างสารทางการเมือง From Dialogues to Results – Key messages for Accelerating 
Cross – Sectoral SDG 6 Implementation และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างสารทางการเมืองดังกล่าวในส่วน 
ที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติด าเนินการได้  
โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง และมอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นผู้ให้  
การรับรองร่างสารทางการเมือง การเมือง From Dialogues to Results – Key messages for Accelerating Cross – 
Sectoral SDG 6 Implementation ในนามประเทศไทย 

2. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะก ากับการบริหารราชการ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายระดับรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาในการปะชุมระดับรัฐมนตรี Water 
Dialogues for Results Bonn 2021: Accelerating Cross – Sectoral SDG 6 Implementation 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะหน่วยงานผู้แทนไทยในคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดท า  

ร่างสารทางการเมือง ได้ร่วมให้ข้อคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างสารทางการเมือง From Dialogues to Results – Key 
messages for Accelerating Cross - Sectoral SDG 6 Implementation ซึ่ ง เป็ น เอ ก ส ารแ ส ด ง เจต น ารม ณ์ 
ทางการเมืองของประเทศสมาชิกในคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่เข้าร่วมการประชุม Water Dialogues for Results 
Bonn 2021 มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ าความมุ่งมั่นในการเร่งรัดการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ด้านน้ าภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในการด าเนินงานของภาครัฐผู้ให้บริการ 

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

เพื่อสนับสนุนประเทศสมาชิกในการเร่งรัดการด าเนินการ 
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ าภายใต้วาระการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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องค์กรพหุภาคี และระบบสหประชาชาติ และมีเนื้อหาครอบคลุมแนวทางเร่งรัดการขับเคลื่อน 5 ด้าน ดังน้ี 
(1) เงินทุน กระบวนทัศน์ใหม่ในทางการจัดหาเงินทุน โดยรัฐบาล สถาบันการเงินในประเทศและระหว่างประเทศ 

และผู้มีบทบาทพหุภาคี จ าเป็นต้องปรับปรุงการก าหนดเป้าหมาย และการใช้เงินทุนที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ ระดม
ทรัพยากรในประเทศ และดึงดูดการลงทุนเพิ่มเติมจากแหล่งภาครัฐและเอกชน 

(2) ข้อมูล การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูล ช่วยให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานข้อมูลที่มี
คุณภาพ เข้าถึงได้ ทันเวลา และเชื่อถือได้ ส าหรับการวิเคราะห์ การวางแผน และการด าเนินการตามการด าเนินการข้าม
ภาคส่วนท่ีมีประสิทธิผล เพื่อท่ีจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

(3) ขีดความสามารถ การพัฒนาขีดความสามารถที่จ าเป็นต้องถ่ายทอดความรู้แบบองค์รวม นอกเหนือจากการ
ฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการตัดสินใจข้ามภาคส่วน การวางแผน และการด าเนินงาน เสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับทั้ง
ในแนวราบและแนวดิ่ง 

(4) นวัตกรรม ผู้มีอ านาจตัดสินใจจ าเป็นต้องประสานองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและแนวทางที่
เป็นนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าและประกันการจัดหาน้ าจืดอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มี
ปัญหาเรืองน้ าและบริเวณข้ามพรมแดน 

(5) ธรรมาภิบาล แนวทางธรรมาภิบาลด้านน้ า โดยการร่วมมือกันและแนวทางข้ามภาคส่วนโดยความต้องการน้ า
ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนของน้ าที่เพิ่มขึ้น ต้องการธรรมาภิบาลในทุกระดับและความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ภาคส่วน และประเทศต่าง ๆ 

ทั้งนี้  การประชุม Water Dialogues for Results Bonn 2021 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีมีก าหนด 
จัดในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างสาร  
ท า ง ก า ร เมื อ ง  From Dialogues to Results – Key messages for Accelerating Cross – Sectoral SDG 6 
Implementation ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรฐัมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทย
ได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25/2564 วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
290664 
 
เรื่อง : ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ 17 
 
สารัตถะ : กต.เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ 17 และพิจารณามอบหมายส่วน
ราชการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ 17 เรื่องนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ จึงเข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี ตามนัยมาตรา 4 และ (7) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย  
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548 และเพื่อมอบหมายส่วนราชการต่างๆ ด าเนินการในส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 

1. การประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ ๑๗ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการด าเนินความร่วมมือในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมา รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางความ
ร่วมมือท่ีจะเป็นประโยชน์ในการรับมือกับสถานการณโ์ควิด-19 และสภาพปกติใหม่ ตลอดจนก าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม
จะจัดการประชุมผู้น าบิมสเทค ครั้งที่ 5 พิจารณารับรองต่อไป 

2. ผู้แทนระดับรัฐมนตรีของแต่ละประเทศสมาชิกได้กล่าวถ้อยแถลงที่มี สาระส าคัญสอดคล้องกัน เรื่องความ
จ าเป็นในการร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์โควิด-19 และสนับสนุนการปรับความร่วมมือ
จาก 14 สาขาเป็น 7 สาขา โดยประเทศสมาชิกทั้ง 7 ประเทศ จะรับหน้าที่เป็นประเทศผู้ขับเคลื่อนหลักในแต่ละสาขา 
ได้แก่ สาขาการค้า การลงทุน และการพัฒนา (บังกลาเทศ) สาขาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ 
(ภูฏาน) สาขาความมั่นคง (อินเดีย) สาขาการเกษตรและความมั่นคงด้านอาหาร (เมียนมา) สาขาการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชน (เนปาล) สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ศรีลังกา) และสาขาความเชื่อมโยง (ไทย) ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อเสนอของไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนินความร่วมมือ 

3. ถ้อยแถลงของไทยได้เน้นย้ าความส าเร็จของบิมสเทคในการขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้วิกฤตการณ์ต่างๆ 
และได้น าเสนอวิสัยทัศน์ของไทยในการรับหน้าที่ประเทศผู้ขับเคลื่อนหลักในสาขาความเช่ือมโยงที่ครอบคลุมทุกมิติ 

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

เพื่อแสดงถึงความส าคัญในการร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสั งคมภายหลังสถานการณ์ โควิด -19 รวมทั้ งการเสริมสร้าง 
ความร่วมมือด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รวมทั้งแนวคิดนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy Model: 
BCG) ที่จะผลักดันในวาระการเป็นประธานของไทยต่อไป 

4. ถ้อยแถลงร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ 17 มีการทบทวนรายสาขาความร่วมมือด้าน
การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ดังน้ี 

4.1 รัฐมนตรีย้ าถึงความส าคัญของความร่วมมือด้านการเกษตรที่เข้มแข็งขึ้น เพื่อสนับสนุนการจ้างงาน  
ในชนบท การบรรเทาความยากจน ความมั่นคงทางอาหาร การบริโภคอย่างยั่งยืนและการเพิ่มผลก าไรของเกษตรกร  
ในบริบทของการฟื้นตัวหลังจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

4.2 รัฐมนตรีพอใจกับการจัดประชุมรัฐมนตรีด้านการเกษตร ครั้งที่ 1 ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2019 และรับรองการตัดสินใจที่จะจัดประชุมรัฐมนตรีด้านการเกษตร
ของประเทศสมาชิกบิมสเทค ทุก 2 ปี 

4.3 รัฐมนตรีเห็นชอบจะจัดตั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงและปศุสัตว์เพื่อจัดการกับประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
รวมถึงการจัดท าแผนปฏิบัติการและด าเนินโครงการที่เป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการประมงและปศุสัตว์ 

4.4 รัฐมนตรีสนับสนุนให้ส านักเลขาธิการมีความร่วมมือกับองค์กรระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศ 
ที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในรูปแบบโครงการภายใต้เสาเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีบิมสเทค ครั้งที่ ๑๗  

และเห็นชอบต่อผลการประชุมดังกล่าว ซึ่งความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกของบิมสเทค แสดงถึงความส าคัญ  
ในการร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์โควิด -19 รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือ 
ด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะด าเนินการตามผลการประชุมในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
2. ให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคม  

และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


