
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 30/2564 วันอังคารท่ี 3 สงิหาคม 2564

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
030864

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงกำาหนดให้ทางนำ�าชลประทานคลองโพล้ เป็นทางนำ�าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....

สารตัถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำาหนดให้ทางนำ�าชลประทานคลองโพล้ เป็นทางนำ�า
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ท่ีสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว 
ซึ่งมีสาระสำาคัญเป็นการกำาหนดให้ทางนำ้าชลประทานในท้องท่ีตำาบลทุ่งควายกิน อำาเภอแกลง จงัหวัดระยอง 
เป็นทางนำ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้นำ้าท่ีนำาไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการ
อ่ืนนอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณนำ้า และให้การใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
1. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำาหนดให้ทางนำ�าชลประทานคลองโพล้ เป็นทางนำ�าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่า

ชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2553 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วดำาเนินการต่อไปได้ โดย สคก. ไดต้รวจพิจารณาแล้ว มีการตัดบทจำากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลออก เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช 2557 
และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
แล้วให้ดำาเนินการต่อไปได้

2. สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ส่งร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ลงนาม เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป แต่โดยท่ีมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั�งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ สลค. จึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าวให้ กษ. ยืนยนัเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั�งหนึ่ง

3. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานระยอง รายงานว่า มีการใช้นำ�าจากทางนำ�าชลประทาน
คลองโพล้ เพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอ่ืนท่ีมิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ�น ทำาให้ปริมาณนำ�าในแหล่งเก็บ
กักมีปริมาณลดลง การเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้นำ�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางนำ�าชลประทานดัง
กล่าวได้กำาหนดให้เป็นทางนำ�าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง กำาหนดทางนำ�าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2533 แล้ว

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณนำ�า และให้การใช้เป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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4. ดงันั้น เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณนำ้าให้มีการใช้นำ้าจากทางนำ้าชลประทานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั�งทำาให้ทราบถึงปริมาณของนำ�าท่ีขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขอ
อนญุาตใช้นำ�าจากอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีขึ�นในอนาคต สมควรกำาหนดให้ทางนำ้าชลประทาน
คลองโพล้ ในท้องท่ีตำาบลทุ่งควายกิน อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นทางนำ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน
เพื่อนำาเงินท่ีเรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำารุงรักษาระบบ
การชลประทาน อันจะทำาให้การใช้เงินงบประมาณในส่วนนี�น้อยลง สำาหรับหลักเกณฑ์ และอัตราค่าชลประทานเป็นไป
ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อดำาเนินการ
มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำาหนดให้ทางนำ�าชลประทานคลองโพล้ เป็นทางนำ�าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... ท่ีสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบความถูกต้องของช่ือท้องท่ีการปกครองและแนวเขตปกครองท้องท่ี ตลอด
จนตรวจสอบพื�นท่ีและจุดยึดโยงต่างๆ ให้ถูกต้อง รวมทั�งแก้ไขช่ือผู้มีอำานาจลงนามให้เป็นปัจจุบันก่อนประกาศใช้บังคับ
เป็นกฎหมายต่อไปด้วย และให้ดำาเนินการต่อไปได้
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 30/2564 วันอังคารท่ี 3 สงิหาคม 2564

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
030864

เรื่อง : แต่งตั�งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

สารตัถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาแต่งตั�งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จำานวน 1 ราย 
คือ นายจุลพันธ์ ทับทิม (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร)

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
1. พระราชกฤษฎีกาจัดตั�งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2535 

มาตรา 12 วรรคหนึ่ง กำาหนดให้มีคณะกรรมการองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสำานักงบประมาณ และผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน
เจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั�ง โดยในจำานวนนี�ให้มีผู้แทนสถาบันเกษตรกรไม่น้อยกว่าสองคน และมาตรา 13 วรรคหนึ่ง 
กำาหนดว่า กรรมการซึ่งคณะรับมนตรีแต่งตั�งอยู่ในตำาแหน่งคราวละสามปีแต่อาจได้รับแต่งตั�งอีกได้

2. แนวทางการแต่งตั�งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 17 กรกฎาคม 2560 กำาหนดขั�นตอนท่ี 4 
“เมื่อประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบรายช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั�งเป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจเรียบร้อยแล้ว ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจดำาเนินการนำาเสนอคณะรัฐมนตรี หรือดำาเนินการเพื่อแต่งตั�ง
ตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจต่อไป”

3. ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกำาหนดนโยบายและกำากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ข้อ 12 
กำาหนดว่า ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลตามข้อ 10 (6) ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ
และประสบการณืท่ีเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจต่อประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ความเห็นชอบ ทั�งนี� 
เมื่อประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณา 
ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี หรือดำาเนินการเพื่อแต่งตั�งตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจนั�นต่อไป

4. สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกล่ันกรองกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ ได้ให้ความเห็นชอบรายช่ือบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั�งเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
ตามหนังสือคณะอนุกรรมการกล่ันกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ลับ ด่วนท่ีสุด 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (อ.ต.ก.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อให้การบริหารงานขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นไป

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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ท่ี กค 0824/ล.691 ลงวันท่ี 19 เมษายน 2564
5. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้มีหนังสือเรียน ผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติและอาชญากร สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ ขอทำาการตรวจสอบประวัติอาชญากรของนายจุลพันธ์ ทับทิม ซึ่งฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร 3 ได้มหีนังสือ 
ท่ี ตช 0032.34/138670 ลงวันท่ี 6 พฤษภาคม 2564 แจ้งผลการตรวจสอบประวัติด้วยช่ือและช่ือสกุลของ
นายจุลพันธ์ ทับทิม ปรากฏว่าพบช่ือและช่ือสกุลของบุคคลดังกล่าว ในฐานข้อมูลประวัติผู้เคยถูกจับกุมและดำาเนินคดีอาญา

6. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้จัดทำาหนังสือเรียนผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรเมืองกำาแพงเพชร เพื่อขอทราบ
ผลคดีของนายจุลพันธ์ ทับทิม ซึ่งสถานีตำารวจภูธรเมืองกำาแพงเพชร ได้มีหนังสือท่ี ตข 0021(กพ) (4)/4524 ลงวันท่ี 
18 มิถุนายน 2564 แจ้งสำาเนาคำาพิพากษา โดยพพิากษาว่านายจุลพันธ์ ทับทิม จำาเลยท่ี 1 มีความผิดตามพระราช
บญัญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4) 157 และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 300 และ
พิเคราะห์รายงานการสืบเสาะและพินิจแล้ว ไม่ปรากกฎว่า นายจุลพันธ์ ทับทิม จำาเลยท่ี 1 เคยได้รับโทษจำาคุกมาก่อน 
เห็นสมควรให้โอกาสนายจุลพันธ์ ทับทิม จำาเลยท่ี 1 กลับตัวเป็นพลเมืองดี โทษจำาคุกจึงให้รอการลงโทษไว้มีกำาหนด 2 ปี 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56

7. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ได้จัดทำาหนังสือนำาเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงนาม 
เสนอนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจต่อประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
เพื่อแต่งตั�งเป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ซึ่งประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ลับ ด่วนท่ีสุด กค 0824/ล.1245 ลงวันท่ี 
7 กรกฎาคม 2564
มติ ครม. : อนุมัตติามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 30/2564 วันอังคารท่ี 3 สงิหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
030864

เรื่อง : รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทย (Universal Periodic Review: UPR) รอบท่ี 3

สารตัถะ : กต. เสนอ ครม. ดังนี�
1. รับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าของกระบวนการจัดทำาและนำาเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR 

ของไทย และส่ังการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดผลักดันประเด็นสำาคัญท่ียังคั่งค้างให้แล้วเสร็จก่อนการนำาเสนอรายงาน 
ในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2564

2. ให้ความเห็นชอบต่อร่างรายงาน UPR ฉบับท่ี 3 และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถแก้ไขรา
ยงานฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสำาคัญ ก่อนจัดส่งรายงานประเทศให้กับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ภายในวันท่ี 9 สิงหาคม 2564

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
กระทรวงการต่างประเทศเสนอเร่ือง รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทย (Universal Periodic 

Review: UPR) รอบท่ี 3 เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา (1) รับทราบเกี่ยวข้องความคืบหน้าของกระบวนการจัดทำา
และนำาเสนอรายงานประเทศตามกลไก UPR ของไทย และส่ังการให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดผลักดันประเด็นสำาคัญ
ท่ียังคั่งค้างให้แล้วเสร็จก่อนการนำาเสนอรายงาน ในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2564 และ (2) ให้ความเห็นชอบ
ต่อร่างรายงาน UPR ฉบับท่ี 3 และอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถแก้ไขรายงานฯ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสำาคัญ 
ก่อนจัดส่งรายงานประเทศให้กับคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ ภายในวันท่ี 9 สิงหาคม 2564 โดยสรุปสาระสำาคัญ
ของร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ ดังนี�

- ร่างรายงานประเทศตามกลไก UPR รอบท่ี 2 ถูกจัดทำาขึ�นโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและให้ข้อมูลของส่วน
ราชการท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาสังคม ประกอบการยกร่างรายงาน และการให้ข้อคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงรายงาน

- คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ กำาหนดให้รายงานข้อมูลท่ีครอบคลุมสิทธิมนุษยชนทุกประเภท ได้แก่ สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิของกลุ่มต่างๆ และสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมถึงวิกฤติ COVID-19 
และความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อช่วยส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ให้สอดคล้องกับสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรฐานสากล
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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- คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ กำาหนดให้สำานักงานสหประชาชาติในพื�นท่ี และภาคประชาสังคม รวมถึงคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่งรายงานคู่ขนานเพื่อประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
จากมุมมองของหน่วยงานด้วย ทั�งนี� คณะทำางาน UPR จะพิจารณารายงานทั�ง 3 ส่วน ไดแ้ก่ ภาครัฐ หน่วยงานภายใต้
สหประชาชาติ และภาคประชาสังคม

ความเห็นของ กษ  .  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดพ้ิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการต่อรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ของไทย (Universal Periodic Review: UPR) รอบท่ี 3 เนื่องจากจะมีส่วนช่วยส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิด
เห็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ให้สอดคล้องกับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามมาตรฐาน
สากล ทั�งนี� กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้การสนับสนุนการดำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
มติ ครม. : 1. รับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยตุิธรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง
กับประเด็นสิทธิมนุษยชนของไทยให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นสิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ รายงาน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนขององค์การระหว่างประเทศ เช่น Human Rights Watch เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การนำาเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของไทย (Universal Periodic Review : UPR) รอบท่ี 3 ต่อไป
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 30/2564 วันอังคารท่ี 3 สงิหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
030864

เรื่อง : การขับเคล่ือนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สารตัถะ : ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี�
1. รายช่ืองานบริการ Agenda 12 งานบริการ และกำาหนดให้เป็นตัวชี�วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการท่ีได้รับมอบหมาย
2. มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นผู้พิจารณางานบริการ Agenda และงานบริการราย

ส่วนราชการเพิ่มเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
1. ผลการดำาเนินงานขับเคล่ือนการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2564) ดังนี�

ระดับการพัฒนา e-Service (งานบริการ) รวม
L1* L2* L3*

1) พัฒนาระบบเสร็จแล้ว 12 6 4 22
2) ระบบเสร็จ และอยู่ระหว่างทดสอบการใช้งาน 14 1 - 15
3) อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ 16 11 10 37
4) ยังไม่เร่ิมพัฒนาระบบ 5 1 - 6
รวม 47 19 14 80

* L1 หมายถึง การให้บริการยื่นเร่ือง/ยื่นคำาขอผ่านระบบ e-Service (สะดวกยื่น)
  L2 หมายถึง การให้บริการยื่นเร่ือง/ย่ืนคำาขอ และชำาระเงินผ่านระบบ e-Service (สะดวกจ่าย)
  L3 หมายถึง การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านระบบ e-Service (สะดวกรับ)

2. จัดกลุ่มงานบริการเป้าหมาย เพื่อนำามาพัฒนาเป็นระบบการให้บริการประชาชนในรูปแบบ e-Service เป็น 
2 กลุ่ม ได้แก่ งานบริการ Agenda และงานบริการรายส่วนราชการ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ก.พ.ร./กษ. (สศก.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อเร่งผลักดันระบบ e-Service ให้เห็นเป็นรูปธรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และสามารถให้บริการประชาชน
ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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1) งานบริการ Agenda หมายถึง งานบริการท่ีมีความเช่ือมโยงหรือเกี่ยวข้องหลายส่วนราชการ 
แล้วมีผลกระทบให้คุณภาพชีวติประชาชนดีขึ�น หรือสนับสนุนช่วยเหลือให้ภาคเศรษฐกิจและสังคมท่ีประสบปัญหา
ในภาวะสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ฟ้ืนตัวได้เร็วขึ�นและยั่งยืน โดยพิจารณา
จากงานบริการท่ีกำาหนดไว้ใน (1) แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (2) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
พ.ศ. 2563 – 2565 และ (3) แนวทางการยกระดับประเทศไทยสู่ 10 อันดับประเทศท่ีประกอบธุรกิจได้ง่ายท่ีสุด 
(Ease of Doing Business) ซึ่งกำาหนดให้ส่วนราชการดำาเนินการขับเคล่ือนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำานวน 
12 งานบริการ ดังนี�

รายช่ืองานบริการ หน่วยงานหลัก
1) ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) กรมการปกครอง
2) ระบบการชำาระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง กรมท่ีดิน
3) ระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชน
ตลอดช่วงชีวิต

สำานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์
4) ศูนย์การร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี
5) ระบบการอำานวยความสะดวกใหแ้ก่ผู้เดินทาง (Ease of traveling) สำานักงานปลัดกระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬา
6) ระบบการออกบัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ กรมควบคุมโรค
7) ระบบช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน
8) หนึ่งรหัส หนึ่งผู้ประกอบการ (One Identification: ID One SMEs) สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม
9) ระบบขออนญุาตวัตถุอันตราย แบบครบวงจร (Hazardous Substance
Single Submission : HSSS)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

10) ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง และปศุสัตว์ สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

11) ระบบการขึ�นทะเบียนเกษตรกร และการขอรับความช่วยเหลือด้าน
การเกษตร

สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

12) ระบบเช่ือมโยงสินค้าข้ามชายแดนทางบกของกลุ่มประเทศ ACMECS 
ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

กรมศุลกากร

2) งานบริการรายส่วนราชการ หมายถึง งานบริการเฉพาะตามภารกิจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการ
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ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด แล้วนำามาดำาเนินการพัฒนาเป็นระบบบริการ e-Service โดยพิจารณาจาก
2.1) งานบริการท่ีเป็นระบบบริการ e-Service แล้ว แตย่ังพัฒนาได้ไม่เต็มรูปแบบ (fully digital)
2.2) งานบริการภายใต้แผนระบบการให้บริการกลางภาครัฐเพื่อประชาชน (Citizen Portal) 3 ปี ท่ียัง

ไม่มีระบบออนไลน์/งานท่ียังพัฒนาไม่เต็มรูปแบบ (fully digital)
2.3) งานบริการเป้าหมายของระบบการให้บริการกลางภาครัฐเพื่อธุรกิจ (Biz Portal) ท่ีต้องการขับเคล่ือน

ให้เป็น fully digital
2.4) งานจดแจ้งออนไลน์ตามข้อส่ังการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2564 เฉพาะงานท่ียังไม่ได้

ดำาเนินการ
ความเห็นของ กษ  .  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดพ้ิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบงานบริการ Agenda กำาหนดให้เป็นตัวชี�

วดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างไรก็ตามขอให้คณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการไปพิจารณาทบทวนว่างานบริการท่ีจะกำาหนดเป็นตัวชี�วัดฯ ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ 
ควรเป็นงานบริการท่ีสามารถดำาเนินงานได้ครบตามระดับพัฒนา e-Service (งานบริการ) ทั�ง 3 ระดับ คือ L1 (สะดวก
ย่ืน) L2 (สะดวกจ่าย) และ L3 (สะดวกรับ) เช่น งานบริการระบบการขึ�นทะเบียนเกษตรกรฯ ไม่มีการเก็บค่า
ธรรมเนียม/บริการ ก็ไม่สามารถดำาเนินการไปสู่ระดับพัฒนา e-Service ระดับ L2 (สะดวกจ่าย) ได้ นอกจากนี� 
การดำาเนินการอาจใช้ระบบ e-Service ท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ�นหรือใช้การเช่ือมต่อกับระบบ Biz Portal ของสำานักงาน 
ก.พ.ร. ได้ ส่วนช่ือและรายละเอียดตัวชี�วัดขึ�นอยู่กับบริบท ภารกิจ และความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน
มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ ทั�งนี� ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
สำานักงาน ก.พ.ร. และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงอุตสาหกรรม สำานักงาน ก.พ. สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไปพิจารณาดำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

2. ให้สำานักงาน ก.พ.ร. เร่งพิจารณากำาหนดประเภทและจัดลำาดับความจำาเป็นเร่งด่วนของงานบริการ
ประชาชนท่ีส่วนราชการควรดำาเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อกำาหนด
เป็นตัวชี�วดัตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่อไป ทั�งนี� ให้สำานักงาน ก.พ.ร. ดำาเนิน
การให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน

3. ให้กระทรวงมหาดไทย สำานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำาเนินการพัฒนาระบบรองรับ
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล โดยยดึแนวทางการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล 
(Face Verification Service – FVS) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลักและเร่งดำาเนินการให้เป็นไป
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ตามนยัมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564 [เร่ือง แนวทางการพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัว
ตนทางดิจิทัล หรือ Digital ID ด้วยการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตวัตนด้วยใบหน้าทางดิจิทัล (Face Verification 
Service – FVS)] ต่อไป
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 30/2564 วันอังคารท่ี 3 สงิหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
030864

เรื่อง : ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำาเป็น เพื่อดำาเนินงานโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม

สารตัถะ : อว. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบบกลาง 
รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น เพื่อดำาเนินงานโครงการอบรมและส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะ
อาชีพในภาคเกษตรกรรม (โครงการอบรมฯ) ภายในกรอบวงเงิน 407,229,585 บาท

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
1. อว. รายงานว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ในประเทศไทยทำาให้

ประชาชนในภาคเกษตรกรรมเป็นอีกกลุ่มหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างท่ัวทุกภาคของประเทศ ประกอบกับท่ีผ่านมา
ภาคการเกษตรถูกควบคุมการผลิต และระบบเกษตรและอาหารตลอดห่วงโซ่ ทำาให้เกษตรกรได้รับผลกระทบซำ�าเติมจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยเหตุนี�เกษตรกรรมและอาหารในอนาคตควรจะเป็นการผลิตเพื่อเป้าหมาย “
ความมั่นคงทางอาหาร” ท่ีจะเป็นทางออกและทางรอดของเกษตรกรไทย โดยจะต้องมีการจัดตั�งวิสาหกิจชุมชน
เพื่อรองรับการเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารต่อไป ดังนั�น เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจ
ชุมชนท้องถิ่นจึงได้ดำาเนินการรวบรวมกลุ่มสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 และต้องการกลับสู่ถิ่นฐาน
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเกษตรของชุมชน พร้อมทั�งเป็นการทำางานเชิงบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ 
โดยได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร. อีสาน) (อว.) นำาเสนอโครงการอบรมฯ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
และสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และทางเศรษฐกิจฐานราก
ประเทศไทย ซึ่งมียุทธศาสตร์คือ เสริมสร้างชุมชนนวัตกรรม (Communities of Innovation) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
และรายได้ของชุมชนในพื�นท่ีโดยสร้างหรือการใช้นวัตกรรม/บริการวิชาการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : อว./กษ. (สศก./กสก/ปศ./กป./วก./พด.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อให้โครงการฯ สามารถดำาเนินการได้ตามแผนงานท่ีกำาหนดไว้ 

และสามารถบรรลุเป้าหมายในการยกระดับทักษะผู้ประกอบอาชีพ
ในภาคเกษตรกรรม เกษตรกรรุ่นใหม่และเครือข่ายวิสาหกิจรวมทั�ง
เพื่อรองรับแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมและบริหารท่ีกลับสู่ภูมิลำาเนา
อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19-
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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2. โครงการอบรมฯ มีสาระสำาคัญสรุปได้ ดังนี�

หัวข้อ รายละเอียด
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ืออบรมและส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม 

ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง สนิค้าหนึ่งตำาบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ (OTOP) พืชและเห็ด
เศรษฐกจิ หมอดิน New Normal และพืชสมุนไพร
2. เพ่ือรองรับแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นทักษะอาชีพด้านเกษตรกรรมด้วยศาสตร์พระ
ราชาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขเยียวยาแก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
รวมถึงวิกฤตของโรคโควิด 19 เพื่อเป็นทางรอดและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน
3. เพ่ือสร้างตน้แบบศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี และสง่เสริมการพัฒนายก
ระดับทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม

กลุ่มเป้าหมาย เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถ่ิน ภาคเหนือ 9 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 
จังหวัด ภาคกลาง 21 จังหวัด ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ภาคตะวันตก 5 จังหวัด 
ภาคใต้ 14 จังหวัด (รวมจำานวน 2,574 กลุ่ม ประมาณ 25,740 ราย)

วิธีดำาเนินการ 1. จัดประชุมช้ีแจงเรื่องการจัดสง่ข้อเสนอโครงการ ภายใต้แผนงาน/โครงการท่ีมี
วตัถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระราชกำาหนดให้อำานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
2. วางกรอบและแนวทางเพ่ือจัดอบรมและส่งเสริมการพัฒนายกระดับทักษะอาชีพ
ในภาคเกษตรกรรม โดยแยกเป็น 6 ด้าน ดังนี�

1) ด้านปศุสัตว ์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเศรษฐกิจฐานราก
2) ด้านประมง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และเศรษฐกิจฐานราก
3) การผลิตสินค้า OTOP เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
4) ด้านพืชและเห็ดเศรษฐกจิ เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร และเศรษฐกิจฐานราก
5) หมอดิน New Normal เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานในชุมชน และเศรษฐกิจ

ฐานราก
6) ด้านพืชสมุนไพร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างสวนสมุนไพรต้นแบบเพื่อความ

มั่นคงยั่งยืนของชุมชน
3. ดำาเนินการจัดซ้ือจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ให้กับเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 (เร่ิมเดือนกรกฎาคม 2564)
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งบประมาณ วงเงินรวม 407,229,585 บาท
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ สามารถรองรับแรงงานคืนถิน่ พลิกฟ้ืนทักษะอาชีพในภาคเกษตรกรรม เพ่ือเป็น

แนวทางในการแก้ไขเยียวยาแก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึง
วิกฤตของโรคโควิด 19 และสร้างภูมิคุ้มกันให้เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชน 
และคาดว่าสามารถจะสร้างรายได้รวม 514,800,000 บาท หรือคิดเป็นรายได้เฉล่ีย
200,000 บาท /ปี/ครัวเรือน หรือต่อเครือข่าย

3. สำานักงบประมาณได้นำาเร่ืองดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ซ่ึงนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ อว. 
โดย มทร. อีสาน ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงนิสำารองจ่ายกรณี
ฉุกเฉินหรือจำาเป็น ภายในกรอบวงเงนิ 407,229,585 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำาเนินโครงการอบรมดังกล่าว
มติ ครม. : อนุมัตติามท่ีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขและสำานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย

13



ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 30/2564 วันอังคารท่ี 3 สงิหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
030864

เรื่อง : มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019

สารตัถะ : สำานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการ
เพื่อขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
1. สำานักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษากระบวนงานอนุญาตของหน่วยงานของรัฐท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูล

เพื่อตดิต่อราชการ (www.info.go.th) พบว่า กระบวนงานอนุญาตของหน่วยงานของรัฐท่ีส่งผลให้เกิดภาระค่าปรับ 
เบี�ยปรับ เงินเพิ่ม หรือเงินอ่ืนใดท่ีกฎหมายกำาหนดให้ต้องชำาระเพิ่มเติมในกรณีดำาเนินการล่าช้า และ/หรือการเสียสิทธิ
ในการกระทำาของประชาชน มีจำานวน 311 กระบวนงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่

(1) การขอต่ออายุใบอนุญาต จำานวน 295 กระบวนงาน อาทิ การขอต่ออายุใบขับขี่ การขอต่ออายุใบ
อนญุาตทำางานของคนต่างด้าว การขอต่ออายุใบอนญุาตเกี่ยวกับยา

(2) การชำาระภาษี หรือเงินอ่ืนใด จำานวน 11 กระบวนงาน อาทิ การชำาระภาษีรถ การชำาระภาษีป้าย รวมถึง
การชำาระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

(3) การรับแจ้ง จำานวน 5 กระบวนงาน อาทิ การรับแจ้งท่ีพักอาศัยของคนต่างด้าว กรณีอยู่ในราชอาณาจักร
เกิน 90 วัน การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าว

2. ปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีข้าง
ตน้ เช่น กระทรวงคมนาคมและสำานักงานตำารวจแห่งชาติมีมาตรการผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ถือใบอนุญาตขับ
รถและใบอนญุาตเป็นผู้ประจำารถท่ีหมดอายุแล้วให้สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าท่ีได้จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2564 หรือ
จนกว่าจะมีประกาศเปล่ียนแปลง กระทรวงการคลังมีมาตรการขยายระยะเวลาการยื่นภาษีประจำาปี กระทรวงแรงงานมี
มาตรการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวตามกลุ่มมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ และกลุ่มท่ีใบอนุญาตทำางานของคนต่างด้าวสิ�นสุดลง
เพราะผลของกฎหมาย สามารถอยู่ในราชอาณาจักรต่อได้เป็นกรณีพิเศษ กระทรวงมหาดไทยมีมาตรการขยายระยะเวลา

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : สำานักงาน ก.พ.ร./กษ. 
(สศก./กป./ปศ./วก./มม./มกอช.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชน

กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 
-
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ดำาเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำาหรับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างประจำาปี 
พ.ศ. 2564 ออกไปอีก 2 เดือน กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการขยายระยะเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบ
กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปี เป็นต้น ซึ่งควรผลักดันให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีอำานาจหน้าท่ีในการอนุญาตฅ
ทุกแห่งพิจารณาการมีมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อการขออนุญาตต่าง ๆ

3. สำานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานกลางซึ่งมีภารกิจหลักในการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
และใหบ้ริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ เห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำาเนินการตามข้อกำาหนดและข้อปฏิบัติ
ต่าง ๆ รวมถึงลดผลกระทบของประชาชนจากการติดต่อหน่วยงานของรัฐ จึงเห็นควรกำาหนดมาตรการบรรเทาผลกระ
ทบของประชาชนในการตดิต่อราชการเพ่ือขออนุญาตกับหน่วยงานของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

3.1 ให้หน่วยงานของรัฐท่ีมีอำานาจหน้าท่ีในการอนุญาต การรับแจ้ง การรับชำาระภาษี หรือเงินอ่ืนใด 
พิจารณาขยายระยะเวลาการต่ออายุใบอนุญาต การแจง้ การชำาระภาษีหรือเงินอ่ืนใด ท่ีบุคคลต้องชำาระให้แก่หน่วย
งานของรัฐ ออกไปจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในเบ้ืองต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนท่ีได้รับผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ โดยให้พิจารณางดหรือยกเว้นค่าปรับ เบี�ยปรับ เงินเพิ่ม หรือเงินอ่ืนใดท่ีกฎหมายกำาหนดให้ต้องชำาระเพิ่มเติมใน
กรณีดำาเนินการล่าช้า ภายใต้กรอบอำานาจตามกฎหมาย หากมีปญัหาอุปสรรคว่ากฎหมายมิได้เปิดช่อง
หรือให้อำานาจหน่วยงานของรัฐในการงดหรือยกเว้นค่าปรับ เบี�ยปรับ หรือเงินเพิ่มแล้ว ให้รายงานปัญหาอุปสรรคดังกล่าว
มายังสำานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564 เพื่อท่ีสำานักงาน ก.พ.ร. จะได้รวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ทั�งนี� เมื่อครบกำาหนดระยะเวลาตามข้อ 3.1 ให้หนว่ยงานของรัฐพิจารณาชะมาตรการบรรเทาผลกระทบของ
ประชาชนดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามประกาศ เร่ือง การขยายระยะเวลาการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร ตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 (ในแต่ละคราว) จนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร 
ตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

3.2 ให้หน่วยงานของรัฐเรง่พัฒนาประสิทธิภาพการทำางาน และงานบริการของภาครัฐให้ประชาชน
สามารถตดิต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐได้ทุกท่ี ทุกเวลา ไม่ต้องเดนิทางไปติดต่อ ณ สำานักงาน โดยนำา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใ์ช้ในการให้บริการสาธารณะตัง้แต่ต้นจนเสรจ็สิ้นกระบวนการ
มติ ครม. : 1. เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนในการติดต่อราชการเพื่อขออนุญาตกับหน่วยงาน
ของรัฐจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 ตามท่ีสำานักงาน ก.พ.ร. เสนอ โดยในส่วนของ
การขยายเวลาการต่ออายุใบอนุญาต การแจ้ง การชำาระภาษีหรือเงินอ่ืนใดท่ีบุคคลต้องชำาระให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
ให้เป็นดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงานของรัฐท่ีมีอำานาจหน้าท่ีท่ีจะพิจารณากำาหนดระยะเวลาได้เองภายในกรอบของ
กฎหมายตามจำาเป็นเหมาะสม แล้วให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาขยายเวลาดังกล่าว ไปยังสำานักงาน ก.พ.ร. 
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โดยด่วน เพื่อรวบรวมนำาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป ทั�งนี� ให้สำานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็น
ของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำาเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย

2. ให้สำานักงาน ก.พ.ร. ได้รับยกเว้นการปฏิบตัิตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เร่ือง การเสนอเร่ืองด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเร่ืองนี�
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 30/2564 วันอังคารท่ี 3 สงิหาคม 2564

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
030864

เรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในประเด็นสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ของรัฐบาล ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่างๆ และ ค.ต.ป. ประจำากระทรวง 
และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 63 ครั�งท่ี 1 และ ครั�งท่ี 2

สารตัถะ : ค.ต.ป. เสนอ ครม. ดังนี�
1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 63 

และเห็นชอบข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ตามรายงานผล
การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในประเด็นสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ของรัฐบาล ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่างๆ และ ค.ต.ป. ประจำากระทรวง โดยให้รัฐมนตรี หัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม และจังหวัด ท่ีมีประเด็นสมควรปรับปรุงแก้ไขรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาดำาเนินการ 
พร้อมทั�งรายงานผลความก้าวหน้าในการดำาเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ 
ต่อไป

2. รับทราบรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
คณะต่างๆ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั�งท่ี 1 และครั�งท่ี 2

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 กำาหนดให้มีคณะ

กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) เพื่อทำาหน้าท่ีในการวางนโยบายแนวทางการตรวจสอบและ
ประเมินผลในภาคราชการ กำาหนดประเด็นหัวข้อการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั�งส่งเสริม ผลักดัน สอบทาน และ
เสนอแนะมาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกำากับดูแลและควบคุมตนเองท่ีดีของส่วนราชการ อันจะนำาไปสู่
การบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
โดยในระเบียบฯ ข้อ 13 (4) กำาหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการต่อนายกรัฐมนตรีและ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ค.ต.ป./กษ. (สตน.สป.กษ.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกำากับดูแล

และควบคุมตนเองท่ีดีของส่วนราชการ อันจะนำาไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามความมุ่งหวังของรัฐบาล
และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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คณะรัฐมนตรี และข้อ 14 กำาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ รายงานผลการ
ประเมินผลเองต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ 2 ครั�ง

ซึ่งในคราวนี� คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 63 ในประเด็นสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤต
โควิด-19 ของรัฐบาล ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่างๆ และ ค.ต.ป. ประจำากระทรวง และรายงานผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 63 ครั�งท่ี 1 และ ครั�งท่ี 2 
โดยมีข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบกับข้อเสนอแนะตามความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ และ
การดำาเนินการของส่วนราชการ ในการบรรเทาหรือลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ียังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงมีความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวม ดังนี้

1) รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในประเด็น
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ของรัฐบาล ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่างๆ  และ ค.ต.ป. ประจำา
กระทรวง

ค.ต.ป. ได้กำาหนดประเด็นการติดตามระดับนโยบายเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตโควิด-19
ไว้ 5 ประเด็น ได้แก่

(1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนฐานรากในพื�นท่ีผ่านกลไกการเกษตร
(2) การลดผลกระทบของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจ ผ่านมาตรการเราไม่ทิ�งกัน และมาตรการเยียวยา

เกษตรกร
(3) ผลกระทบ และมาตรการเยียวยาเพื่อรองรับการพัฒนาพื�นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)
(4) กฎระเบียบในการบริหารงานของภาครัฐช่วงวิกฤต
(5) การดำาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวตักรรม (ววน.) ในสภาวะวิกฤต

รวมทั�งได้ติดตามการดำาเนินงานของกระทรวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้วิเคราะห์เช่ือมโยงประเด็น
การตรวจสอบระดับนโยบายกับระดับกระทรวง และจำาแนกปัญหาเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย (1) ปัญหาและข้อเสนอ
แนะในระดับนโยบาย  (2) ปัญหาและข้อเสนอแนะของการจัดสรรงบประมาณทั�งในส่วนของเงินงบประมาณรายจ่ายและ
เงินนอกงบประมาณ  และ (3) ปญัหาและข้อเสนอแนะในระดับปฏิบตัิ โดยสามารถสรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะใน
ภาพรวมของแต่ละระดับได้ดงันี้

 ระดับท่ี 1 ปัญหาและข้อเสนอแนะในระดับนโยบาย
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะในภาพรวม

ประเด็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนระดับฐานรากในพ้ืนท่ีผ่านโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคม วงเงนิ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เช่น โครงการโคก หนอง นา โมเดล โครงการ ๑ เกษตร ๑ 
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ทฤษฎีใหม่ เป็นต้น
   ๑. การอนุมัติโครงการภายใตแ้ผนงาน โครงการเพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ยังมีความล่าช้า 
อีกทั�งส่วนราชการและจังหวัดเร่งเสนอโครงการในลักษณะ
เดิมจึงไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเร่งด่วนและปัญหา
ในปัจจุบัน ส่งผลให้ยังไม่สามารถก่อให้เกิดการจ้างงาน 
และสร้างรายได้ให้ประชาชนในทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวติ และเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื�นท่ีได้
อย่างแท้จริง
   ๒. การนำาเสนอโครงการของส่วนราชการทั�งส่วนกลาง และ
จังหวัดยังขาดกระบวนการมีส่วนร่วม และต้องมีการผลักดัน
ให้เกิดการบูรณาการการทำางานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาค
เอกชนมากขึ�น เนื่องจากพบว่าการนำาเสนอโครงการยังไม่
สะท้อนความต้องการของประชาชนในพื�นท่ี

   ๑. สำานกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ควรปรับเกณฑ์การจัดสรรเงินกู้
โดยให้เป็นวงเงินรวม (Block Grant) เพื่อนำาไป
สนับสนุนโครงการในพื�นท่ี โดยมอบให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดดำาเนินโครงการภายใต้เง่ือนไขท่ีกำาหนด เช่น 
ต้องก่อให้เกิดการจ้างงานในระดับพื�นท่ีไม่เป็นการ
เลือกปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการรายหนึ่งรายใด 
และต้องสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
(Gross Provincial Product : (GPP)) ให้สูงขึ�น
   ๒. สำานักงบประมาณ (สงป.) ควรศึกษาการจัดสรรงบ
ประมาณในลักษณะวงเงินรวม (Block Grant) 
ให้แต่ละจังหวัดสามารถกำาหนดเป้าหมายและการ
ดำาเนินงานในพื�นท่ีได้ตรงกับความต้องการ
   ๓. สำานกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) และสำานักงบประมาณ (สงป.) 
ควรดำาเนินการจัดสรรงบประมาณผ่านแผนงาน
โครงการ หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความสำาคัญกับ
โครงการท่ีเสนอโดยภาคประชาชนเป็นลำาดับแรก
หรือโครงการท่ีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื�นท่ี เพื่อให้การดำาเนินโครงการ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
และเกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง
   ๔. สำานกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) และสำานักงบประมาณ (สงป.) 
ควรปรับวิธีการทำางานของภาครัฐให้คำานึงถึงความ
ชัดเจนในการกำาหนดและถ่ายทอดนโยบายลงสู่
การปฏบิัติงานในระดับพื�นท่ี โดยผ่านกลไก
การส่ือสารสร้างการรับรู้เชิงรุกกับทุกภาคส่วนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และให้ประชาชน

19



เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ตั�งแต่การจัดทำา
โครงการและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ซึ่งจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหา 
เยยีวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระ
ทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

ประเด็นการบริหารงานของภาครัฐในช่วงวิกฤต
   ๑. ภาครัฐยังไม่มีระบบฐานข้อมูลท่ีเช่ือมโยงกัน โดยเฉพาะ
การเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลเลขบัตรประจำาตัวประชาชน ๑๓ 
หลัก ซ่ึงพบว่ายังไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการ
ข้อมูลดังกล่าว ดังนั�น เมื่อภาครัฐมีมาตรการต่างๆ จึงทำาให้
เกิดความซำ�าซ้อนท่ีประชาชนต้องลงทะเบียนใหม่
   ๒. ระบบการทำางานของภาครัฐยังไม่เป็นออนไลน์ทั�งระบบ
จึงเป็นอุปสรรคต่อการขับเคล่ือนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ซึ่งพบปญัหาอุปสรรคจากท่ีมีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องหลายฉบับ 
และแนวทางท่ีจะให้แต่ละหน่วยงานนำาไปปฏิบัติยังไม่ชัดเจน

   ๑. ควรมีหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าภาพหลักขับเคล่ือน
รัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมเพื่อให้ส่วนราชการมี
แนวทางในการดำาเนินการท่ีชัดเจน สามารถนำาไป
ปฏิบัติได้ เช่น กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคม (ดศ.) สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(สพร.)
   ๒. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
(ดศ.) และสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) 
ควรปรับระบบการทำางานของภาครัฐให้เป็นดิจิทัล
เพื่อรองรับกับระบบงานท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ทุกท่ี 
ทุกเวลา และทบทวนแนวทาง การปรับระบบการ
ทำางานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั�ง
ระบบเพื่อให้เกิดความคล่องตัว ไม่ติดขัด

 ระดับท่ี 2 ปัญหาและข้อเสนอแนะของการจัดสรรงบประมาณท้ังในส่วนของเงินงบประมาณรายจ่าย 
และเงินนอกงบประมาณ

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะในภาพรวม
ประเด็นท่ี 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนฐานรากในพ้ืนท่ีผ่านกลไกการเกษตร
   ๑. การดำาเนินโครงการส่วนใหญ่มีความล่าช้า ส่งผลให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้า เม็ดเงินยังลงไปไม่ถึงระดับ
พื�นท่ี จึงไม่มีการจ้างงาน ซ่ึงมีผลอย่างมากต่อการช่วยเหลือ
และบรรเทาผลกระทบจากโควิดและเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง 
ปัญหาท่ีพบ เช่น ขั�นตอนการขอจัดสรรเงินกู้ท่ีล่าช้า และการ
จัดซื�อจัดจ้าง 

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่ง
ชาติ (สศช.) และสำานักงบประมาณ (สงป.) ควร
ดำาเนินการดังนี�
   ๑. ในกรณีท่ีจะมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือปัญหาเร่งด่วน
ควรมีการกำาหนดรูปแบบของการพิจารณากล่ันกรอง
งบประมาณท่ีไม่ได้มาจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว 
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ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะในภาพรวม
   ๒. เง่ือนไขต่างๆ ท่ีกำาหนดในโครงการกลายเป็นข้อจำากัด
ต่อการบรรลุเป้าหมายท่ีกำาหนด และส่งผลต่อความล่าช้าใน
การดำาเนินงาน
   ๓. โครงการส่วนใหญ่ท่ีได้รับการจัดสรรจากวงเงินกู้ 
๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เน้นการจ้างงานในระยะสั�นเป็นหลัก ส่ง
ผลให้การแก้ไขปัญหาท่ีมุ่งเป้าเร่ืองการมีอาชีพ มีรายได้ไม่เกิด
ความยั่งยนื เช่น โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง ได้มีการพัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะให้
แก่แรงงาน หากไม่ได้รับงบประมาณอย่างต่อเนื่อง จะทำาให้
โครงการไม่สามารถขยายผลต่อยอดและกระตุ้นเศรษฐกิจ ใน
ชุมชนได้อย่างยั่งยนื

และควรกำาหนดระยะเวลาการดำาเนินการท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อให้ส่วนราชการสามารถพิจารณา 
ทบทวนเพื่อเสนอโครงการท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับ
ปญัหา
   ๒. ควรกำาหนดแนวทางการพัฒนาและขยายผล
โครงการท่ีได้รับจัดสรรจากเงินกู้ เพื่อให้เกิดการ
ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ทั�งนี� ต้องกำาหนดหลัก
เกณฑแ์นวทางการพิจารณาให้ชัดเจน โดยให้มีการ
ถอดบทเรียนผลการดำาเนินโครงการประกอบการ
พิจารณาเพื่อให้สะท้อนถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับอย่าง
แท้จริง และเกิดการต่อยอด การสร้างองค์ความรู้ซึ่ง
ส่งผลต่อการพัฒนาในระยะยาว

 ระดับท่ี 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในระดับปฏิบัติ
ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะในภาพรวม

ประเด็นท่ี 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนฐานรากในพ้ืนท่ีผ่านกลไกการเกษตร
   ๑. โครงการตามพระราชกำาหนดเงินกู้ท่ีลงไประดับพื�นท่ี 
เช่น โครงการ โคก หนอง นาโมเดล และโครงการ ๑ เกษตร 
๑ ทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการท่ีกำาหนดจากส่วนกลาง และ
กำาหนดโครงการในระยะเวลาจำากัดเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 
ซึ่งมีผลให้เกิดความเส่ียงท่ีโครงการอาจไม่สำาเร็จตามเป้าหมาย
   ๒. โครงการ โคก หนอง นาโมเดล และโครงการ ๑ เกษตร 
๑ ทฤษฎีใหม่ ยังไม่มีการดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตั�งแต่
ต้นกระบวนการ
   ๓. การพัฒนาแหล่งนำ�าขนาดเล็ก โดยเฉพาะนอกเขต
ชลประทานจะทำาให้มีนำ�าต้นทุนเพิ่มขึ�นสามารถกระจายนำ�าไป
ยังส่วนการผลิตภาคการเกษตรได้ช่วยลดการอพยพย้ายถิ่น

   ๑. กรมการพัฒนาชุมชน ควรเร่งขยายผลและ
ต่อยอดการดำาเนินโครงการของมูลนิธิปิดทองหลัง
พระสืบสานแนวพระราชดำาริ เนื่องจากเป็นโครงการ
ท่ีเกิดจากความร่วมมือของประชาชนในพื�นท่ีตั�งแต่
ตน้ทาง สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื�นท่ี เกิดความเป็นเจ้าของสร้างการ
ยอมรับ 
และสร้างมีส่วนร่วมในการทำางานของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง
   ๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรกำากับ
ดแูลให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการ 
และซ่อมแซมแหล่งนำ�าท่ีอยู่นอกเขตชลประทาน ทั�งท่ี
เป็นแหล่งนำ�าขนาดเล็ก นำ�าใตด้ิน นำ�าผิวดิน 
ให้สามารถใช้งานได้เพื่อให้มีนำ�าเพียงพอในการ
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อุปโภค บริโภค และการเกษตรเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง เกิดการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนลดภาระการจัดสรรงบประมาณในการสร้าง
เขื่อนขนาดใหญ่
   ๓. ให้กระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์/ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม/ กระทรวงมหาดไทย/ กระทรวง
แรงงาน/ กระทรวงการอุดม ศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วจิัยและนวัตกรรม) กับโครงการต่างๆ ในแผนฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างการจ้างงาน และรายได้
กับประชาชนในพื�นท่ี เช่น โครงการ โคก หนอง นา 
โมเดล มีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบงานดังกล่าวทั�งข้อมูล
ในการอนุมัติ อนุญาต การจัดหาแหล่งนำ�าเพิ่มขึ�น 
เช่น การขุดบ่อ การสร้างฝาย และการขอใช้พื�นท่ี
ในการดำาเนินงานเพื่อให้เกิดการทำางานแบบครบ
วงจร และเกิดผลสำาเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูป
ธรรม

ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะในภาพรวม
ประเด็นท่ี 2 การลดผลกระทบของประชาชนทางด้านเศรษฐกิจ ผ่านมาตรการเราไม่ท้ิงกัน และมาตรการเยียวยา
เกษตรกร
   ๑. ภาครัฐยังไม่มีระบบฐานข้อมูลท่ีเช่ือมโยงกัน ข้อมูลไม่
เป็นปัจจุบัน
   ๒. มาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐก่อให้เกิดความ
เหล่ือมลำ�า ประชาชนบางส่วนเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื�นฐาน
ด้านดิจิทัล
   ๓. ไม่มีหนว่ยงานรับผิดชอบในการจัดการข้อมูลสำาหรับ
ประชาชนตามมาตรการของหน่วยงานรัฐ ทำาให้ต้องลง
ทะเบียนใหม่

   ๑. สำานกังานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล (สพร.) 
ควรประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดำาเนิน
โครงการตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน มีความเพยีงพอ และมีความพร้อม
ในการเช่ือมโยง ซ่ึงต้องมีการจัดระเบียบฐานข้อมูล
ของประชาชนตั�งแต่ตน้ทาง เช่น ข้อมูลบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลเกษตรกร ข้อมูลประกัน
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สังคมท่ีเป็นฐานข้อมูลในการลงทะเบียน ต้องมีการ
บริหารจัดการชุดข้อมูลให้พร้อมใช้งานในการลง
ทะเบียนครั�งต่อไป เพื่อลดภาระให้กับประชาชนท่ีไม่
ต้องกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนใหม่ และการเช่ือม
โยงกับฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐท่ีครอบคลุม
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดความเหล่ือมลำ�า
   ๒. เร่งรัดให้ทุกส่วนราชการ ไดแ้ก่ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงแรงงานร่วมบูรณาการข้อมูลภาครัฐภายใต้
มาตรฐานของสำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตั�งแต่
เตรียมความพร้อมของข้อมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงและ
สามารถใช้งานข้อมูลร่วมกันภายในระบบเดียวได้จริง
เพื่อไม่ให้เกิดความซำ�าซ้อน และไม่เป็นการพัฒนา
ระบบท่ีใช้เฉพาะหนว่ยงานตนเองเท่านั�น รวมทั�งการ
เปิดเผยข้อมูล ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน
เพื่อใหพ้ร้อมในการบูรณาการข้อมูล
   ๓. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
(ดศ.)ควรกำาหนดแนวทางและมาตรฐานความ
ปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ 
และยินยอม (consent) ให้ใช้ฐานข้อมูลเลข ๑๓ 
หลักในการเช่ือมโยงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

ประเด็นท่ี 3 ผลกระทบ และมาตรการเยียวยาเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)
   ๑. สถานการณ์โควิด-19 ทำาให้ ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เปล่ียนไป ส่งผลให้ต้องมีการ Repositioning และ Prioritize
จุดเน้นท่ีจะพัฒนา EEC
   ๒. ยังไม่มีข้อมูล demand และ supply ท่ีสะท้อนให้เห็น
ตัวเลขความต้องการท่ีแท้จริงของภาคอุตสาหกรรม

   ๑. สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ควรดำาเนินการ 
repositioning and prioritize ในอุตสาหกรรมท่ี
เป็น New S - Curve เพื่อรองรับกับเป้าหมายของ
ประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยศึกษา วิเคราะห์และ
วางแผนกำาลังคนท่ีต้องคำานึงถึงความต้องการของ
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ตลาดแรงงาน และกำาลังการผลิตผู้ท่ีจบการศึกษาให้
สอดคล้องกัน (matching demand และ supply) 
รวมทั�งเร่งดำาเนินการปรับแผนกำาลังคนให้สอดคล้อง
กับความต้องการของแรงงานในอุตสาหกรรมท่ีเป็น 
New S-Curve เพื่อรองรับเป้าหมายใหม่ของ
ประเทศ 
   ๒. สำานกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ควรกำาหนดรูปแบบ
ใหม่ของการทำางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาค
เอกชน เช่น การสร้างความร่วมมือในลักษณะ 
partnership ท่ีชุมชนเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของผ่านการ
ถือหุน้เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทในการร่วม
กำาหนดแนวทางการทำางาน และลดผลกระทบเชิงลบ
จากประชาชน
   ๓. สำานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ควรศึกษา วิเคราะห์โมเดลการลงทุนใหม่ โดย
กำาหนดรูปแบบการลงทุนท่ีคาดการณ์ไปยังอนาคตซึ่ง
อาจแตกต่างจากปัจจุบันเพื่อรองรับ New S - 
Curve ให้สามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุน และ
ให้มีมาตรการท่ีจะอำานวยความสะดวกสอดรับกับ 
๑๐ ข้อเสนอเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ ๑๐ อันดับ
ประเทศท่ีประกอบธุรกิจได้ง่ายท่ีสุด (Ten for Ten)

ประเด็นท่ี 4 กฎระเบียบในการบริหารงานของภาครัฐช่วงวิกฤต
   ๑. กฎระเบียบในการบริหารงานภาครัฐยังไม่เอื�อให้สามารถ
ทำางานแบบออนไลน์ทุกขั�นตอน ส่งผลให้ขาดความคล่องตัวใน
การทำางานท่ีบ้าน
   ๒. ระบบการทำางานของภาครัฐยังไม่เป็นดิจิทัลในการ
รองรับระบบงานท่ีเปล่ียนไปในสถานการณ์วิกฤต

   ๑. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม
(ดศ.) ควรดำาเนินการตรวจสอบ กำากับการประเมิน 
Application ท่ีใช้สำาหรับการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
กำาหนดไว้ได้จริง
   ๒. กรมบัญชีกลาง ควรศึกษาและทบทวน
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ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สามารถ
ดำาเนินการแบบออนไลน์ครบวงจร (end to end 
process) เพื่อรองรับนโยบาย Work from Home 
และเร่งรัดพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ การเงิน 
บญัชี และพัสดุ (Agency Financial Management
Information System : (AFMIS)) เพื่อนำามาใช้
เป็นต้นแบบและสนับสนุนการดำาเนินงาน back 
office รวมทั�งประสานกระทรวงดจิิทัลเพ่ือ
เศรษฐกจิและสงัคมทบทวนกฎหมายเพื่อให้การ
ประชุมในกระบวนการจัดซื�อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐสามารถประชุมออนไลน์ได้ (ปัจจุบันกรมบัญชี
กลางได้แก้ไขระเบียบดังกล่าว กำาหนดให้การประชุม
ในกระบวนการจัดซื�อจัดจ้างอาจประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ และแจ้งเวียนแนวทางให้ส่วน
ราชการถือปฏิบัติดว้ยแล้ว)
   ๓. ทุกส่วนราชการควรเตรียมความพร้อมทั�ง
เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 
ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั�งหมด รวมทั�งกำาลังคนเพื่อ
รองรับนโยบาย Work From Home ในสถานการณ์
โควิด-19 ให้สามารถทำางานได้คล่องตัวมากขึ�น
   ๔. ให้หนว่ยงานภาครัฐทุกส่วนราชการจัดทำา
แผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ครอบคลุมความเส่ียงทุกประเภท ทั�งในระดับหน่วย
งานส่วนกลาง และหน่วยปฏิบตัิ รวมทั�งกำาหนด
มาตรการกำากับให้มีการปฏิบตัิตามแผน

ประเด็นท่ี 5 การดำาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ในสภาวะวิกฤต
   ๑. การติดตามและประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (ววน.) ในภาพรวมของประเทศไม่มีการเช่ือมโยง

กระทรวงการอุดม ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.) ควรดำาเนินการดังนี�
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ข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะในภาพรวม
และส่งต่อระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง
การอุดม ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
   ๒. ยังขาดกลไกการติดตามประเมินผลท่ีเข้มข้นและเป็น
ระบบ โดยเฉพาะการดำาเนินงานจากงบประมาณท่ีไม่ได้
จัดสรรผ่านกองทุนส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (ววน.) ทำาให้ไม่สามารถนำาผลการประเมินไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาต่อได้

   ๑. สนับสนุนงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวตักรรม (ววน.) ให้มีลักษณะวิจัยแบบเร่งด่วน 
(short research) ท่ีสามารถเห็นผลได้ในระยะสั�น
หรือเร่งด่วน ท่ีตอบโจทย์ในสถานการณ์โควิด - 19 
รวมทั�งเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
(competitiveness) ในระยะยาว เช่น จัดลำาดับ
ความสำาคัญใหม่ (Reprioritize) ของอุตสาหกรรม 
S - curve หรือ การวิจัยท่ีเน้นการแพทย์และการ
สาธารณสุข  
   ๒. สนับสนุนทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ
นวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีนักวิจัยสามารถค้นพบได้ เพื่อให้
เกิดการแข่งขันของประเทศ (competitiveness) นำา
ไปสู่การต่อยอดและขยายผลได้  
   ๓. การดำาเนินงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวตักรรมในช่วงโควิด-19 ท่ีผ่านมา ทำาให้เห็นว่า
ระบบนวัตกรรมเป็นเร่ืองสำาคัญและเกิดประโยชน์
อย่างมาก จึงควรมีการทบทวนและประเมินผลงาน
นวตักรรมท่ีได้ดำาเนินการในช่วงโควิด-19 เพื่อให้เกิด
การปรับปรุงและเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
เหตุการณ์ท่ีอาจจะเกิดขึ�นอีกในอนาคต  

2) รายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ในภาพรวม พบว่า
การประเมินตนเองฯ ครั้งท่ี 1 มีผลการปฏิบัติงานเฉล่ียรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม และการประเมินตนเองฯ ครั้งท่ี 2 มีผล
การปฏบิัติงานเฉล่ียรวมอยู่ในระดับดีมาก แต่อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ ได้มีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ 
ควรมีกระบวนการตดิตามความคิดเห็นของประชาชนท่ีเกี่ยวข้องถึงความพึงพอใจต่อการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะของ 
ค.ต.ป. คณะต่างๆ การจัดประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น และการประชาสัมพันธ์งาน ค.ต.ป. เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความ
เข้าใจ และตระหนักถึงความสำาคัญของการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ นอกจากนี� การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล ควรมุ่งเน้นการตรวจติดตามและประเมินผลภาคราชการในลักษณะท่ีเป็นการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้า 
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(early warning) ให้มากขึ�น เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะท่ีสามารถนำาไปปรับปรุง แก้ไขปัญหาได้ทันที และลดความเส่ียงท่ีเกิด
ขึ�น

ความเห็นของ กษ  .  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการเป็นประโยชน์สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของการกำากับดูแลและควบคุมตนเองท่ีดีของส่วนราชการ 
อันจะนำาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ ตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี เห็นควรให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 63 ในประเด็นสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ของรัฐบาล 
ของ อ.ค.ต.ป. คณะต่างๆ และ ค.ต.ป. ประจำากระทรวง และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕ 63 ครั�งท่ี 1 และ ครั�งท่ี 2
มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั�ง 2 ข้อ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเสนอ และให้สำานักงาน ก.พ.ร. 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องงรับความเห็นของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 30/2564 วันอังคารท่ี 3 สงิหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
030864

เรื่อง : รายงานความก้าวหน้าโครงการอาคารแสดงประเทศไทย งาน World Expo 2020 Dubai และสถานะด้านงบประมาณ

สารตัถะ : ดศ. เสนอ ครม. รับทราบ ดังนี�
1. รับทราบความก้าวหน้าโครงการอาคารแสดงประเทศไทย งาน World Expo 2020 Dubai พร้อมวีดิทัศน์ 

ความยาวประมาณ 3 นาที เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว
2. รับทราบข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดงาน World Expo 2020 Dubai ซึ่งได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์โควิด - 19 เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบแนวปฏิบตัิของเจ้าภาพ และสอดคล้องกับกำาหนดการจัดงานใหม่ 
ซึ่งมีการขยายระยะเวลาการดำาเนินโครงการเพิ่มอีก 354 วัน โดยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังกล่าวเป็นแผนงานท่ีจะขอรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น พ.ศ. 2565 กรอบวงเงิน 
11,111,850 บาท

3. รับทราบแผนการดำาเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมพิเศษเพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทย 
โดยหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ (1) กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2) กระทรวงวัฒนธรรม 
และ (3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และงบประมาณท่ีจะขอรับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่าย
งบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น พ.ศ. 2565 กรอบวงเงิน 12,500,000 บาท

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
1. เหตุผลความจำาเป็นท่ีต้องเสนอคณะรัฐมนตรี เนื่องจากการประกาศเล่ือนกำาหนดจัดงานของประเทศเจ้าภาพ

อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้ส่งผลให้กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานพันธมติรท่ีตอบรับเข้าร่วมต้องปรับแผนการดำาเนินการให้สอดคล้องกับระยะเวลา
จัดงานใหม่ (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) ตลอดจนเกิดค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน จึงต้องนำาเสนอคณะ
รัฐมนตรีเพื่อรับทราบความก้าวหน้าโครงการตลอดจนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ�นจากการทำางาน

2. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานความก้าวหน้าของโครงการอาคารแสดงประเทศไทย 
งาน World Expo 2020 Dubai ในด้านต่าง ๆ ดังนี�

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : ดศ./กษ. (กสก.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อนำาเสนอนวัตกรรมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร

ของไทยแก่ผู้เข้าชมงาน โดยผลผลิตทางการเกษตรท่ีเลือกนำาเสนอแก่ผู้เข้า
ชมอาคารแสดงประเทศไทยนอกจากจะเป็นผลผลิตตามฤดูกาลแล้ว 
ยังได้เลือกผลผลิตท่ีมีโอกาสในการเติบโตหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
ในตลาดภูมภิาคตะวันออกกลาง
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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2.1 การก่อสร้างอาคารแสดงประเทศ ได้ปรับแผนงานการดำาเนินงานด้านการก่อสร้างทั�งหมด เพื่อให้
สอดคล้องกับแนวทางท่ีประเทศเจ้าภาพกำาหนด โดยมีการขยายระยะเวลาโครงการจากเดิม 1,000 วัน เป็น 1,354 วัน
และเกิดค่าใช้จ่าย ณ เมืองดูไบ ท่ีนอกเหนือจากแผนงานเดิม และพร้อมสำาหรับเปิดทดลองใช้อาคารในเดือนกันยายน 2564 
ตามข้อกำาหนดของประเทศเจ้าภาพ

2.2 การจัดทำานิทรรศการ นิทรรศการอาคารแสดงประเทศไทยแบ่งการนำาเสนอออกเป็น 4 ห้อง และได้มี
การปรับเปล่ียนแผนการดำาเนินงานเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปรับปรุงเนื�อหาภายในห้องนิทรรศการให้มี
ความทันสมัยและเพิ่มเติมเนื�อหาด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของประเทศไทย รวมทั�งมีการลดความจุของผู้เข้า
ชมอาคารต่อรอบ จากเดิมกำาหนดไว้ประมาณ 120 – 150 คนต่อรอบ ลดลงเหลือไม่เกิน 70 คนต่อรอบ ในทุก 4 นาที

2.3 การเข้าร่วมจัดกิจกรรมพิเศษของหน่วยงานพันธมติร จากการประชุมคณะกรรมการจัดงาน World 
Expo 2020 Dubai เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2564 ท่ีประชุมได้มอบหมายสำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดงาน World Expo 2020 Dubai ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลสถานภาพงบประมาณ
ของหน่วยงานพันธมติรซึ่งตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ปรากฏว่ามีหน่วยงานท่ีมีแผนงานในการขอรับการจัดสรรงบ
ประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น พ.ศ. 2565 เพื่อให้สามารถดำาเนินการได้
ตามแผนการดำาเนินงานท่ีคณะกรรมการจัดงานให้ความเห็นชอบและทันตามกรอบเวลาด้านกระบวนการทางพัสดุ จำานวน
3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม และกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวงเงินงบประมาณและรายละเอียดกิจกรรม ดังนี�

2.3.1 กรมส่งเสริมการเกษตร กรอบวงเงิน 4,000,000 บาท กิจกรรมเทศกาลอาหารไทยและ
สัปดาห์สุขภาพ ระหว่างวันท่ี 4 – 8 พฤศจิกายน 2564 และกิจกรรมเทศกาลแห่งความสุข ระหว่างวันท่ี 11 ถึงวันท่ี 
14 มีนาคม 2565

2.3.2 กระทรวงวัฒนธรรม กรอบวงเงิน 4,000,000 บาท กิจกรรมวันชาติไทย ระหว่างวันท่ี 3 – 8 
ธันวาคม 2564 และเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันท่ี 25 – 30 มีนาคม 2565

2.3.3 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กรอบวงเงิน 4,500,000 บาท กิจกรรม
ดิจิทัลและวัฒนธรรม ระหว่างวันท่ี 14 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2565

ความเห็นของ กษ  .  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดพ้ิจารณาแล้ว ขอเรียน ดังนี�
1. เพื่อให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดในการเข้าร่วมงานดังกล่าว และเป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มอบ

แนวทาง จึงเห็นด้วยกับการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ตลอดระยะเวลา 6 เดือนของการจัดแสดงงาน World Expo 2020 
Dubai เพราะครอบคลุมการนำาเสนอศักยภาพของประเทศไทยในทุกมิติ ไดแ้ก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร 
ด้านวัฒนธรรม และด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนมุ่งส่งเสริมบทบาทของผู้ประกอบการไทยในการร่วม
แสดงศักยภาพและเปิดโอกาสในการเช่ือมโยงกับภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ และภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวโลก ทั�งนี� 
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งาน World Expo 2020 Dubai ถือเป็นการจัดงานครั�งแรกในภูมิภาคตะวนัออกกลาง แอฟริกาเหนือ และเอเชียใต้ 
(MENASA - The Middle East, North Africa and South Asia) โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 25 ล้านคน 
โดยในจำานวนดังกล่าวเป็นชาวต่างชาติร้อยละ 70

2. การเข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในครั�งนี� 
มีวตัถุประสงค์เพื่อนำาเสนอนวัตกรรมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรของไทยแก่ผู้เข้าชมงาน โดยผลผลิตทางการ
เกษตรท่ีเลือกนำาเสนอแก่ผู้เข้าชมอาคารแสดงประเทศไทยนอกจากจะเป็นผลผลิตตามฤดูกาลแล้ว ยังได้เลือกผลผลิตท่ีมี
โอกาสในการเติบโตหรือเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง โดยการเข้าร่วมงานครั�งนี�จะสามารถ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพและนวัตกรรมทางการเกษตรของประเทศไทยในกลุ่มลูกค้า
ตะวันออกกลาง ตลอดจนสามารถสร้างและขยายตลาดสินค้าการเกษตรของประเทศไทยในภูมิภาคดังกล่าวผ่านการจับคู่
ทางธุรกิจในระหว่างการเข้าร่วมงาน

3. กรอบงบประมาณท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรใช้ในการเข้าร่วมโครงการอาคารแสดงประเทศไทย งาน World 
Expo 2020 Dubai สำาหรับจัดกิจกรรมใน 2 ช่วง คือ ระหว่างวันท่ี 4 - 8 พฤศจิกายน 2564 และระหว่างวันท่ี 
11 - 15 มีนาคม 2565 จำานวน 4,000,000 บาท กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากสำานักงบประมาณ ประกอบกับขณะนี�อยู่ระหว่างการพิจารณางบประมาณ
รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในขั�นอนุกรรมาธิการคณะต่าง ๆ ดังนั�น เพื่อให้การจัดกิจกรรมสามารถบรรลุ
ตามแผนงานและวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรเสนอเร่ืองให้คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
งบกลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น พ.ศ. 2565 และเมื่อเสร็จสิ�นการพิจารณางบประมาณราย
จ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเสนอเร่ืองการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบ
กลาง รายการเงินสำารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำาเป็น พ.ศ. 2565 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
มติ ครม. : 1. รับทราบตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ

2. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม
และสำานักงบประมาณพิจารณาดำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย
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