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เรื่อง : การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำ�าแม่มอก อันเนื่องมากจากพระราชด้ำาริ จังหวัดล้ำาปาง

สารตัถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ด้ำาเนินงานโครงการของรัฐกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำ�าแม่มอก อันเนื่องมาจากพระราชด้ำาริ จังหวัดล้ำาปาง จากการเข้าท้ำา
ประโยชน์ในแปลงจัดสรรท่ีดินไม่ได้ จ้ำานวน 103 ราย ในอัตราไร่ละ ๑,๑๑๓ บาท พร้อมดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 
๗.๕ ต่อปี เป็นระยะเวลา ๗ ปี ๑๑ เดือน (ระยะเวลาท่ีได้รับความเสียหาย) คิดเป็นต้นเงิน จ้ำานวน ๖,๒๓๕,๑๖๙.๘๓ บาท
ดอกเบี�ย จ้ำานวน ๓,๗๐๒,๑ 25.48 บาท วงเงินรวมทั�งสิ�น ๙,๙๓๗,295.31 บาท ซึ่งเป็นการด้ำาเนินการตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการด้ำาเนินงานโครงการของรัฐ 
เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2563 และเห็นชอบให้มีการแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบและก้ำากับดูแลการจ่ายเงิน เพื่อท้ำา
หน้าท่ีก้ำากับดูแลการจ่ายเงินและจ้ำานวนเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิและจ้ำานวนเงินค่า
ชดเชย

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเร่ืองการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้ำ�าแม่มอก 

อันเนื่องมาจากพระราชด้ำาริ จังหวัดล้ำาปาง ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี�
๑. โครงการอ่างเก็บน้ำ�าแม่มอก อันเนื่องมาจากพระราชด้ำาริ ตั�งอยู่ท้องท่ีต้ำาบลเวียงมอก อ้ำาเภอเถิน จังหวัดล้ำาปาง

ด้ำาเนินการก่อสร้างปี พ.ศ. 2534 - 2543 มพีื�นท่ีทั�งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่มอก จ้ำานวน 17,706-๑-๔๐ ไร่ 
โดยแบ่งพื�นท่ีเป็น 2 ส่วน คือ

๑.1 พื�นท่ีบริเวณหัวงานและบริเวณเขตน้ำ�าท่วม จ้ำานวน 13,558-1-40 ไร่ ได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทน
ทรัพย์สินให้แก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2532 
ท่ีอนุมัตหิลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าขนย้าย (ท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่ารื�อย้ายบ้านเรือน ส่ิงปลูกสร้าง 
ค่าทดแทนต้นไม้ยืนตน้ พืชล้มลุก ให้แก่ราษฎรท่ีถือครองท่ีดิน ซ่ึงไม่มีเอกสารสิทธิ และรวมทั�งท่ีดินในเขตนิคมฯ ท่ีถูกเขต
ก่อสร้างโครงการชลประทาน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อท้ำาหน้าท่ีก้ำากับดูแลการจ่ายเงินและจ้ำานวนเงินค่าชดเชย

ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิและจ้ำานวนเงินค่าชดเชย
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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1.2 พื�นท่ีบริเวณจัดสรรท่ีดิน จ้ำานวน 4,148 ไร่ เพื่อรองรับการอพยพและจัดสรรท่ีดินให้แก่ราษฎรท่ีอาศัย
อยู่ในเขตพื�นท่ีบริเวณหัวงาน บริเวณพื�นท่ีน้ำ�าท่วม ได้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินใหแ้ก่ราษฎรท่ีถือครองท่ีดินอยู่เดิม 
โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2533 ท่ีอนุมัติหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าขนย้าย 
(ท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่ารื�อย้ายบ้านเรือน ส่ิงปลูกสร้างค่าทดแทนต้นไม้ยืนตน้ พืชล้มลุก ให้แก่ราษฎรผู้ถือครองท่ีดิน
ท่ีถูกเขตพื�นท่ีจัดสรรอพยพราษฎรโครงการชลประทาน

๒. พื�นท่ีบริเวณจัดสรรท่ีดิน จ้ำานวน 4,148 ไร่ ได้ด้ำาเนินการจัดสรรท่ีดินให้แก่ราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื�นท่ี
บริเวณหัวงาน บริเวณพื�นท่ีน้ำ�าท่วมโครงการอ่างเก็บน้ำ�าแม่มอก อันเนื่องมาจากพระราชด้ำาริ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2520 ท่ีอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดินเพื่ออพยพราษฎรออกจากเขต
น้ำ�าท่วมเนื่องจากการก่อสร้างโครงการชลประทาน โดยมหีลักการจัดสรรท่ีดินให้แก่ราษฎรเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดิน
โดยชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายท่ีถูกเขตบริเวณหัวงาน บริเวณเขตน้ำ�าท่วม หรือบริเวณเขตจัดสรรหมดทั�งแปลง 
หรือเหลืออยู่น้อยจนไม่สามารถอยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพได้ก่อนวันท่ีกรมชลประทานเข้าด้ำาเนินการส้ำารวจ นอกจาก
จะได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินแล้ว ให้กรมชลประทาน มีอ้ำานาจหน้าท่ีจัดสรรท่ีดินให้อยู่อาศัยด้วย โดยจัดสรรให้
ครอบครัวละประมาณ ๑๐ ไร่ โดยคณะกรรมการจัดท่ีดินอพยพราษฎร เนื่องจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ�าแม่มอก 
อันเนื่องมาจากพระราชด้ำาริ จังหวัดล้ำาปาง  ได้พิจารณาถึงจ้ำานวนพื�นท่ี และจ้ำานวนผู้อพยพแล้ว มีมติจัดสรรท่ีดินอพยพ
ราษฎรเป็นท่ีอยู่อาศัยครอบครัวละ 1 ไร่ และท่ีดินท้ำากินครอบครัวละประมาณ 7 ไร่ จ้ำานวน ๒๒๕ ครอบครัว 
โดยราษฎรท่ีตกลงขอรับการจัดสรรท่ีดินแปลงอพยพจะถูกหักค่าขนย้าย (ท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ตามข้อ ๑.๑ ๑) 
และ ๒) รายละ ๗ ไร่ และได้รับเงินค่าขนย้าย (ท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธิ) เฉพาะส่วนท่ีเกินจาก ๗ ไร่ ซึ่งราษฎรได้รับทราบ
และพอใจแล้วทุกรายตั�งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ แต่มีราษฎรบางราย จ้ำานวน ๔๕ ครอบครัว ไม่สามารถเข้าท้ำาประโยชน์
ในท่ีดินท่ีได้รับการจัดสรรดังกล่าวได้ เนื่องจากราษฎรผู้ครอบครองท่ีดินอยู่เดิมไม่ยอมออกไปจากท่ีดินจัดสรรแปลงอพยพ
และมีราษฎรบางรายท่ีได้รับแปลงจัดสรรแต่ได้ครอบครองท่ีดินเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับ และมีราษฎร จ้ำานวน ๗๓ ครอบครัว 
ไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรท่ีดินแปลงอพยพ

3. มีราษฎรบริเวณพื�นท่ีจัดสรรท่ีดินท่ีได้รับเงินค่าทดแทนไปแล้ว ได้ร้องขอให้รัฐจัดท่ีดินท้ำากินให้รายละ ๗ ไร่ 
โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) ได้มีค้ำาส่ังให้พลเอก สุรินทร์ พิกุลทอง กรรมการแก้ไข
ปญัหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ (กบร.) และฝ่ายเลขานุการ กบร. ด้ำาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งได้รับรายงานว่า
ทางราชการสมควรจ่ายค่าท่ีดินให้ตามจ้ำานวนท่ีครอบครองทุกรายแล้วจัดท่ีดินท้ำากินให้อีกรายละประมาณ ๗ ไร่ 
ถ้าไม่สามารถจัดท่ีดินท้ำากินได้ให้จ่ายเป็นเงินชดเชยในราคาไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปหาซื�อท่ีดินท้ำากินเอง จ้ำานวน ๗ ไร่ 
หรือรายละ ๑๔๐,๐๐๐ บาท และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา) ได้เห็นชอบให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ด้ำาเนินการต่อไป ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมชลประทานรับไปด้ำาเนินการ 
และกรมชลประทานได้น้ำาเสนอคณะกรรมการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2532 และตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2533 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าขนย้าย (ท่ีดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ท่ีหักไว้ จ้ำานวน ๗ ไร่ 
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คืนให้แก่ราษฎร และพิจารณาเห็นชอบให้จ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษท่ีไม่สามารถจัดท่ีดินให้แก่ราษฎรได้ รายละ ๗ ไร่ 
ในราคาไร่ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 140,000 บาท จ้ำานวน 135 ราย และกรมชลประทานได้จ่ายเงินทั�ง ๒ กรณีครบ
ถ้วนทุกรายแล้ว

4. ราษฎรท่ีไม่สามารถเข้าท้ำาประโยชน์ในท่ีดินท่ีได้รับการจัดสรรได้ จ้ำานวน ๓๐ ราย ไดฟ้้องคดีต่อศาลปกครอง
เชียงใหม่ ต่อมามีการถอนฟ้องไป ๓ ราย ศาลปกครองเชียงใหม่พิพากษาให้กรมชลประทานจ่ายเงินชดเชยพิเศษแก่ผู้ฟ้องคดี
จ้ำานวน ๒๔ ราย เป็นเงินรายละ ๒๔๐,๘๐๙.๑๖ บาท พร้อมดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี (ตามระยะเวลาท่ีได้รับ
ความเสียหาย ๗ ปี ๑๑ เดือน) แต่ศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาพิพากษาแก้ค้ำาพิพากษาศาลปกครองชั�นต้นโดยแยกออก
เป็น ๒ กรณี คือ ๑. พิพากษาให้กรมชลประทานจ่ายเงินชดเชยพิเศษแก่ผู้ฟ้องคดี จ้ำานวน ๒๔ ราย เป็นเงินรายละ 
๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี (ตามระยะเวลาท่ีได้รับความเสียหาย ๗ ปี ๑๑ เดือน) ๒. ยกฟ้อง
จ้ำานวน ๓ ราย เนื่องจากเป็นผู้ไม่ขอรับสิทธิการจัดสรรอพยพมาแต่ต้น จึงไม่มีสิทธิเข้าท้ำากินในท่ีดินจัดสรรแปลงอพยพ 
และไม่มีความเสียหายตามค้ำาฟ้อง

5. ต่อมามีราษฎร จ้ำานวน ๑๐๓ ราย ได้ร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เร่งรัดกรมชลประทานจ่ายเงินค่าเสีย
โอกาส เนื่องจากไม่สามารถเข้าท้ำาประโยชน์ในท่ีดินบริเวณแปลงอพยพท่ีรัฐจัดสรรเช่นเดียวกับกลุ่มท่ีฟ้องคดีศาลปกครอง
แต่เนื่องจากอายุความในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้สิ�นสุดลง ท้ำาให้ราษฎรไม่สามารถใช้สิทธิทางศาลได้ จึงอาศัยช่อง
ทางขอความเป็นธรรมผ่านฝ่ายบริหาร และกรมชลประทานได้เสนอข้อร้องเรียนของราษฎรเข้าสู่การพิจารณาของคณะ
กรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการด้ำาเนินงานโครงการของรัฐ 
ตามรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกร ท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ�าแม่มอก อัน
เนื่องมาจากพระราชด้ำาริ จังหวัดล้ำาปาง (ตามค้ำาส่ังคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการด้ำาเนินงานโครงการของรัฐท่ี 9/2561 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2561) ครั�งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 21 
กันยายน 2561 รายงานการประชุมคณะท้ำางานตรวจสอบข้อเท็จจริงราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ
อ่างเก็บน้ำ�าแม่มอก อันเนื่องมาจากพระราชด้ำาริ จังหวัดล้ำาปาง ได้ประชุม ครั�งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2562 
และรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ�าแม่มอก อัน
เนื่องมาจากพระราชด้ำาริ จังหวัดล้ำาปาง (ตามค้ำาส่ังคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการด้ำาเนินงานโครงการของรัฐ ท่ี 9/2562 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562) ครั�งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2562

6. เพื่อแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของราษฎรดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีค้ำาส่ังท่ี ๔๐๔/๒๕๕๙ 
ลงวันท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ค้ำาส่ังท่ี ๑๖๘/๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ค้ำาส่ังท่ี ๕๒/๒๕๖๒ ลงวันท่ี 
๘ มกราคม ๒๕๖๒ และค้ำาส่ังท่ี ๒๓๘๕/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั�งคณะกรรมการร่วมระหว่าง
ภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการด้ำาเนินงานโครงการของรัฐ มาเป็นล้ำาดับ

7. ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ�าแม่มอก
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อันเนื่องมาจากพระราชด้ำาริ จังหวัดล้ำาปาง (ตามค้ำาส่ังคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการด้ำาเนินงานโครงการของรัฐท่ี 9/2562 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2562) ครั�งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 
19 สิงหาคม 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ สรุปได้ดังนี� ให้เยยีวยาแก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากการท่ีเข้าแปลงจัดสรร
ท่ีดินไม่ได้ จ้ำานวน 103 ราย ในอัตราไร่ละ ๑,๑๑๓ บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตัิปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 พร้อมดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
ตามสัดส่วนแก่ราษฎรท่ีเสียโอกาสนับแต่วันท่ีเข้าแปลงไม่ได้จนถึงวันรับเงินโดยหักระยะเวลาท้ำากิน 1 ปี ตามผลการตรวจสอบของ
คณะท้ำางานตรวจสอบข้อเท็จจริงอ้ำาเภอเถิน และเห็นชอบให้เยยีวยาแก่ราษฎรเฉพาะกลุ่มราษฎรท่ีร้องเรียนมาเท่านั�น

8. คณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการด้ำาเนินงานโครงการของ
รัฐ (ตามค้ำาส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ี ๒๓๘๕/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) ได้ประชุมครั�งท่ี 1/2563 
เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2563 ซึ่งมีความเห็นเป็น 2 แนวทาง สรุปได้ดังนี�

แนวทางท่ี 1 เห็นสมควรให้การเยียวยาแก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากการเข้าท้ำาประโยชน์ในแปลงจัดสรร
ท่ีดินไม่ได้ จ้ำานวน ๑๐๓ ราย ในอัตราไร่ละ ๑,๑๑๓ บาท ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้
ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 พร้อมดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี 
เป็นระยะเวลา ๗ ปี ๑๑ เดือน (ระยะเวลาท่ีได้รับความเสียหาย) คิดเป็นต้นเงิน จ้ำานวน ๖,๒๓๕,๑๖๙.๘๓ บาท ดอกเบี�ย 
จ้ำานวน ๓,๗๐๒,๑ 25.48 บาท รวมเป็นเงินทั�งสิ�น จ้ำานวน ๙,๙๓๗,295.31 บาท ตามมติคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ�าแม่มอก อันเนื่องมาจากพระราชด้ำาริ จังหวัดล้ำาปาง

แนวทางท่ี 2 เห็นสมควรให้การเยียวยาแก่ราษฎรตามแนวทางค้ำาวินิจฉัยตามค้ำาพพิากษาศาลปกครองสูงสุด 
คดหีมายเลขด้ำาท่ี อ ๒๕๔/๒๕๕๔ คดหีมายเลขแดงท่ี อ ๕๖๔/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เนื่องจากกรณีนี�
มีแนวค้ำาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าเสียโอกาสแก่ราษฎร ผู้ฟ้องคดี จ้ำานวน 24 ราย ๆ ละ 
๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีซึ่งกรมชลประทานได้ด้ำาเนินการจ่ายเงิน
เรียบร้อยแล้ว 

9. คณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการด้ำาเนินงานโครงการของ
รัฐมาประชุม จ้ำานวน 27 คน ได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี� เห็นด้วยกับแนวทางท่ี 1 จ้ำานวน 17 เสียง เห็นด้วยกับแนวทางท่ี
2 จ้ำานวน 7 เสียง และงดออกเสียง จ้ำานวน 3 เสียง โดยเห็นสมควรให้การเยียวยาแก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากการ
เข้าท้ำาประโยชน์ในแปลงจัดสรรท่ีดินไม่ได้ จ้ำานวน ๑๐๓ ราย ในอัตราไร่ละ ๑,๑๑๓ บาท พร้อมดอกเบี�ยในอัตราร้อยละ 
๗.๕ ต่อปี เป็นระยะเวลา ๗ ปี ๑๑ เดือน (ระยะเวลาท่ีได้รับความเสียหาย) คิดเป็นต้นเงิน จ้ำานวน ๖,๒๓๕,๑๖๙.๘๓ บาท
ดอกเบี�ย จ้ำานวน ๓,๗๐๒,๑ 25.48 บาท รวมเป็นเงินทั�งสิ�น จ้ำานวน ๙,๙๓๗,295.31 บาท
มติ ครม. : 1. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) จ่ายเงินชดเชยให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจาก
การด้ำาเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำ�าแม่มอก อันเนื่องมาจากพระราชด้ำาริ จังหวัดล้ำาปาง จากการเข้าท้ำาประโยชน์ในแปลง
จัดสรรท่ีดินไม่ได้ จ้ำานวน 103 ราย ในอัตรา 20,000 บาทต่อราย ตามความเห็นของคณะกรรมการร่วมระหว่างภาค
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ราชการและผู้แทนเกษตรกร ท่ีได้รับผลกระทบจากการด้ำาเนินงานโครงการของรัฐ ในการประชุมครั�งท่ี 1/2563 
เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2563 แนวทางท่ี 2 ท่ีให้มีการเยียวยาตามค้ำาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ท่ี อ. 564/2560
ในส่วนของการก้ำาหนดอัตราดอกเบี�ยให้กรมชลประทานพิจารณาให้ความสอดคล้องกับอัตราดอกเบี�ยท่ีก้ำาหนดในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก้ำาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 
ตามข้อสังเกตของส้ำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยให้เร่ิมนับระยะเวลาการคิดดอกเบี�ยตั�งแต่วันถัดจากวันท่ีราษฎร
ย่ืนค้ำาร้องเรียนเป็นต้นไปจนกว่าจะช้ำาระเงินค่าชดเชยเสร็จสิ�น

2. เห็นชอบการแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบและก้ำากับดูแลการจ่ายเงิน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และส้ำานักงานทรัพยากรน้ำ�าแห่งชาติ รวมทั�งข้อสังเกตของส้ำานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา (เกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยคราวต่อไปหากมี) ไปพิจารณาด้ำาเนินการต่อไปด้วย

4. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดด้ำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564 
(เร่ือง ขออนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ราษฎรท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการฝายหัวนา) ท่ีก้ำาหนดให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส้ำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาก้ำาหนดหลักเกณฑ์กลางในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ
ชลประทานของรัฐในกรณีต่างๆ รวมทั�งก้ำาหนดประเภทและวิธีการค้ำานวณอัตราค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องให้ชัดเจน 
และใหน้้ำาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยเร็วต่อไป โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส้ำานักงบประมาณ
ไปพิจารณาประกอบการด้ำาเนินการด้วย
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 31/2564 วันอังคารท่ี 10 สงิหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
100864

เรื่อง : การจัดท้ำาบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับมูลนิธิร็อกกี�เฟลเลอร์

สารตัถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี�
1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

กับมูลนิธิร็อกกี�เฟลเลอร์ฉบับใหม่เพื่อทดแทนฉบับเดิม ทั�งนี� หากมีความจ้ำาเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงเอกสารดังกล่าว
ในส่วนท่ีไม่ใช่เนื�อหาสาระส้ำาคัญก่อนการลงนาม ขอให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถด้ำาเนินการได้ โดยไม่ต้องน้ำา
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

2. ขออนุมัติให้อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและมูลนิธิร็อกกี�เฟลเลอร์ฉบับใหม่
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
บันทึกความเข้าใจระหว่างมูลนิธิร็อกกี�เฟลเลอร์กับรัฐบาลไทยลงนามเมื่อวันท่ี 22 ก.ย. ค.ศ. 1964 (2507) 

และวันท่ี 30 ต.ค. ค.ศ. 1964 (2507) ไม่ระบุวันสิ�นสุดความตกลงประกอบกับมติ ครม. เมื่อวันท่ี 25 ต.ค. 2526 
และมติ ครม. เมื่อวันท่ี 19 ต.ค. 2536 ก้ำาหนดให้ระยะเวลาความตกลงไม่เกิน 3 ปี อีกทั�งในปัจจุบันบทบาทของมูลนิธิร็
อกกี�เฟลเลอร์ในการให้ความช่วยเหลือเฉพาะประเทศไทยได้เปล่ียนไปจากเดิมเป็นการให้ความร่วมมือแก่ประเทศไทยและ
ประเทศอ่ืนในภูมภิาคด้วย ดังนั�น จึงจ้ำาเป็นต้องท้ำาบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับมติ ครม. ดังกล่าว รวม
ทั�งเพื่อก้ำาหนดแนวทางความร่วมมือและการอ้ำานวยความสะดวกแก่มูลนิธิร็อกกี�เฟลเลอร์ท่ีเหมาะสมกับบริบท
ท่ีปรับเปล่ียนไปดังกล่าว

ความเห็นของ กษ  .  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ขัดข้องในหลักการต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง

รัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกับมูลนิธิร็อกกี�เฟลเลอร์ฉบับใหม่ เนื่องจากจะมีส่วนช่วยผลักดัน
การพัฒนาด้านสาธารสุขและการเกษตรของประเทศไทยในการยกระดับศักยภาพของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง การจัดสร้าง
สาธารณูปโภค และการปรับปรุงระบบการแพทย์และเกษตร นอกจากนี� จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทย

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

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อช่วยผลักดันการพัฒนาด้านสาธารสุขและการเกษตร

ของประเทศไทยในการยกระดับศักยภาพของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
การจัดสร้างสาธารณูปโภค และการปรับปรุงระบบการแพทย์และเกษตร 
นอกจากนี� จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทยต่อนานาชาติ
ท่ัวโลกในฐานะประเทศผู้ให้
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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ต่อนานาชาติท่ัวโลกในฐานะประเทศผู้ให้ ทั�งนี� กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมให้การสนับสนุนการด้ำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
มติ ครม. : รองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถว์ินัย) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า กระทรวง
การต่างประเทศขอถอนเร่ืองนี�คืนไปเพื่อพิจารณาทบทวนในรายละเอียดอีกครั�งหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว 
ลงมติอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศถอนเร่ืองนี�คืนไปได้
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 31/2564 วันอังคารท่ี 10 สงิหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
100864

เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น และการเยียวยาท่ีจ้ำาเป็น
อันเกิดจากผลกระทบของการท้ำาหนังสือสัญญาตามาตรา 178 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ....

สารตัถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น 

และการเยียวยาท่ีจ้ำาเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท้ำาหนังสือสัญญาตามาตรา 178 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้ำาคัญเป็นการก้ำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาท่ีจ้ำาเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท้ำาหนังสือสัญญาท่ีอาจมีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางตามมาตรา 178 วรรคสาม 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นการด้ำาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 178 วรรคส่ี ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย

2. ให้ร่างพระราชบัญญัตฉิบับนี�เข้าข่ายเป็นการตรากฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 16 มาตรา 257 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ประเทศและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแจ้งให้ประธานรัฐสภา
ทราบพร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี�ตามมาตรา 270 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
1. ก้ำาหนดใหใ้นการท้ำาหนังสือสัญญาท่ีอาจมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง ใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบจัดให้มีการรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชน และวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ�นจากการท้ำาหนังสือสัญญานั�น รวมทั�งเปิดเผยผลการ
รับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั�นแก่ประชาชน ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยอย่างน้อยต้องรับ
ฟังความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั�น และให้ใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายวิธีดัง
ต่อไปนี�ด้วย เช่น การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์ หรือการเชิญให้เข้าร่วมชี�แจงหรือแสดงความคิดเห็น 

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

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อแก้ไขปญัหาการไม่มีหลักเกณฑ์ในการก้ำาหนดวิธีการ

ท่ีประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับ
การเยียวยาท่ีจ้ำาเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท้ำาหนังสือสัญญาข้างต้น
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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การส้ำารวจความคิดเห็น และวิธีการอ่ืนใดท่ีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเห็นว่าเหมาะสม ทั�งนี� ระยะเวลาในการรับฟังความคิด
เห็นจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน

2. ก้ำาหนดใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบน้ำาหลักการหรือประเด็นส้ำาคัญของหนังสือสัญญาท่ีอาจมีผลกระทบอย่าง
กว้างขวางไปรับฟังความคิดเห็น โดยต้องประกาศวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลาเร่ิมต้นและสิ�นสุดในการรับฟังความ
คิดเห็น รวมทั�งข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ เหตุผลความจ้ำาเป็นและวัตถุประสงค์ของการท้ำาหนังสือ
สัญญา หัวข้อและสาระส้ำาคัญของหนังสือสัญญา ผลประโยชน์และผลกระทบ (ถ้ามี) และแนวทางรองรับและมาตรการ
เยยีวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบ (ถ้ามี) ทั�งนี� หากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบพิจารณาแล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศหรือประชาชน หรือต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ หรือกระทบต่อท่าทีของไทยในการเจรจา ให้เปิดเผยข้อมูลเพียงเท่าท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเช่นว่านั�น

3. เมื่อหนังสือสัญญาท่ีอาจมีผลกระทบอย่างกว้างขวางมีผลใช้บังคับแล้ว และการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั�นก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง 
หากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบยังมิได้เสนอแนะมาตรการเยียวยาหรือได้เสนอแนะมาตรการเยียวยาไว้แต่ไม่เพียงพอ 
ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องเสนอแนะมาตรการเยียวยาท่ีจ้ำาเป็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบ ซึ่งอาจเป็นมาตรการทางการเงิน หรือท่ีไม่เป็นเงินก็ได้ หากเป็นมาตรการเยียวยาทางการเงิน ให้หน่วยงาน
ท่ีต้องด้ำาเนินการเยียวยาเสนอประมาณการค่าใช้จ่ายส้ำาหรับมาตรการนั�นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบด้วย 
และใหห้น่วยงานท่ีรับผิดชอบเผยแพร่มาตรการเยียวยาท่ีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วให้ทราบเป็นการท่ัวไป 
โดยอย่างน้อยต้องเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนั�น นอกจากนี� หากหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบเห็นว่ามาตรการเยียวยานั�นไม่มีความจ้ำาเป็นอีกต่อไป ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อขอความเห็นชอบในการยกเลิกมาตรการเยียวยา

ความเห็นของ กษ  .  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเนื่องจากเป็นการ

เสนอร่างกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 178 วรรคส่ีบัญญัติไว้ 
โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกฎหมายก้ำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีประชาชนจะเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นและได้รับการเยียวยาท่ีจ้ำาเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท้ำาหนังสือสัญญา ตามมาตรา 
178 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า กรณีตามมาตรา 10 แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวท่ีบัญญัติว่า “เมื่อหนังสือสัญญาท่ีอาจมีผลก
ระทบอย่างกว้างขวางมีผลใช้บังคับแล้ว และการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั�นก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ...” นั�น อาจมีปัญหาการตีความและการบังคับ
ใช้กฎหมายได้ เนื่องจากมิได้มีการก้ำาหนดขอบเขตค้ำาว่า “การปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั�นก่อให้เกิดผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง” ให้ชัดเจนว่ากรณีใดบ้างท่ีจะเข้าหลัก
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เกณฑ์เป็นการปฏิบตัิตามหนังสือสัญญาท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้า 
หรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวางแล้ว
มติ ครม. : อนุมัตหิลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็น 
และการเยียวยาท่ีจ้ำาเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการท้ำาหนังสือสัญญาตามาตรา 178 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้ส่งส้ำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตและความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม และส้ำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย และส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 31/2564 วันอังคารท่ี 10 สงิหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
100864

เรื่อง : ร่างแถลงข่าวร่วมส้ำาหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั�งท่ี 5

สารตัถะ : กต. เสนอ  ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างแถลงข่าวร่วมส้ำาหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับ
สูงไทย - ญ่ีปุ่น ครั�งท่ี 5 ทั�งนี� หากฝ่ายญี่ปุ่นมีข้อแก้ไขต่อร่างแถลงข่าวร่วมฯ แต่ไม่มีนัยส้ำาคัญต่อนโยบายของไทย ขอให้ 
กต. มีอ้ำานาจแก้ไขเพิ่มเติมโดยไม่ต้องน้ำาเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
1. การสอดประสานความร่วมมือระหว่างโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน - เศรษฐกิจสีเขียว 

(BCG Economy) ของไทยกับยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวของญี่ปุ่น ทั�งสองฝ่ายมุ่งมั่นส่งเสริมความร่วมมือด้านชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยสอดประสานโมเดล BCG Economy กับยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียว 
(Green Growth Strategy) ของญี่ปุน่ ในสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ 
เกษตรและอาหาร อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีคาร์บอนต้ำ่า พลังงานเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และยานยนต์ เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนให้เหลือศูนย์ (Carbon Neutrality)

2. ความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การพัฒนาอุตสาหกรรม และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ฝ่ายไทยย้ำ�าถึงความสนใจในความตกลงท่ีครอบคลุมและก้าวหน้าส้ำาหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื�นแปซิฟิก (CPTPP) 
โดยได้จัดท้ำาการศึกษาเชิงลึกเพื่อประเมินความพร้อมของไทยต่อการเจรจาเข้าร่วมความตกลงดังกล่าว และได้รายงานผล
และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาด้วยแล้วซึ่งฝ่ายญีปุ่่นย้ำ�าการสนับสนุนไทยในเร่ืองนี� ส้ำาหรับความตกลงหุ้น
ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) นั�น ฝ่ายไทยยนิดีต่อตราสารยอมรับของฝ่ายญี่ปุ่น และฝ่ายญี่ปุ่นยนิดีต่อความ
คืบหน้าของกระบวนการภายในของไทย โดยทั�งสองฝ่ายยืนยนัถึงความส้ำาคัญของการบังคับใช้ความตกลง RCEP อย่าง
เต็มรูปแบบโดยเร็ว

นอกจากนี� ทั�งสองฝ่ายแสดงความมุ่งมั่นท่ีจะผลักดันความร่วมมือในด้าน (1) การลงทุนท่ีมีคุณภาพและมีสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจท่ียืดหยุ่นทั�งในไทยและญี่ปุ่น (2) การส่งเสริมอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMES) (3) การส่งเสริมวิสาหกิจตั�งต้น (Startup) (4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ (5) ความร่วมมือในระดับท้องถิ่น

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

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อจะช่วยก้ำาหนดทิศทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่าง

ไทยกับญี่ปุน่ในระยะต่อไป ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน 
ความเช่ือมโยงตลอดจนกระชับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทย
กับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ�น
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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และยินดีต่อการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านไปรษณีย์ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยกับ
กระทรวงกิจการภายในและการส่ือสารญี่ปุ่น และบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
Lean IoT ในการบริหารจัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ
ส้ำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยกับ กรมนโยบายและกรมความร่วมมือ
การค้าและเศรษฐกิจ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมญี่ปุ่น

3. ความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเช่ือมโยง การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ�าโขง และสาธารณสุขทั�งสองฝ่ายย้ำ�าความ
มุ่งมั่นท่ีจะสานต่อความร่วมมือเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานท่ีมีคุณภาพ ซึ่งรวมถึงระบบขนส่งในไทยผ่านโครงการพัฒนา
เส้นทางรางส้ำาคัญและโครงการด้านคมนาคมอ่ืน ๆ นอกจากนี� ฝ่ายไทยสนับสนุนบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของญี่ปุ่นในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำ�าโขงผ่านกรอบความร่วมมือแม่โขง – ญ่ีปุ่นและยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - 
แม่โขง (ACMECS) รวมถึงกรอบความร่วมมือแบบหุ้นส่วนระหว่างญี่ปุ่นกับไทย ระยะท่ี 3

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย - ญี่ปุ่น ครั�งท่ี 5 จะช่วยก้ำาหนดทิศทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในระยะต่อไป ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน ความเช่ือมโยงตลอดจนกระชับความเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟน้ยิ่งขึ�น
มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั�งนี� หากมีความจ้ำาเป็นต้องปรับเปล่ียนร่างแถลงข่าวร่วม
ส้ำาหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุ่น ครั�งท่ี 5 ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้ำาคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ท่ีคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด้ำาเนินการได้ โดยให้น้ำาเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมทั�งให้ชี�แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปล่ียนดังกล่าวด้วย
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 31/2564 วันอังคารท่ี 10 สงิหาคม 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง)

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
100864

เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั�งท่ี 28/2564

สารตัถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี�
1. อนุมัตใิห้สำานักงานเศรษฐกจิการคลังปรับลดกรอบวงเงนิโครงการเราชนะ จาก 280,242 ล้านบาท 

เป็น 273,482 ล้านบาท หรือปรับลดประมาณ 6,760.0000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับผลการ ด้ำาเนินโครงการ
2. อนุมัตใิห้สำานักงานประกนัสังคม ปรับปรุงรายละเอียดท่ีเป็นสาระสำาคัญของโครงการเยียวยานายจ้าง

และผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
และพ้ืนท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต้ กรอบวงเงินโครงการเพิ่มขึ�นจาก 15,027.6860 ล้านบาท เป็น 17,050.4145 ล้าน
บาทหรือเพิ่มขึ�น 2,022.7285 ล้านบาท

3. อนุมัตใิห้จังหวัดลำาพูน ปรับลดกิจกรรมสร้างแปลงเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านอาหารในชุมชน 
(แปลงเรียนรูด้้านปศุสัตว์) ภายใต้โครงการขยายผลการดำาเนินงานเกษตรกรรมยั่งยนื วงเงิน 2.2980 ล้านบาท 
ท้ำาให้กรอบวงเงินโครงการ ปรับลดลงจาก 8.8588 ล้านบาท เป็น 6.5608 ล้านบาท หรือปรับลดลง 2.2980 ล้านบาท

4. อนุมัตใิห้จังหวัดยตุิหรือยกเลิกโครงการของจงัหวัดท่ีได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงนิกู้ตามพระราชกำาหนดฯ 
รวมจำานวน 8 โครงการ วงเงินรวมท้ังสิ้น 46.0222 ล้านบาท

5. มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำาหนดฯ 
และยงัอยู่ระหว่างดำาเนินโครงการฯ เรง่ดำาเนนิโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาท่ีได้รับอนุมัติจากคณะ
รัฐมนตรี โดยในกรณีท่ีหน่วยงานพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถด้ำาเนินการดังกล่าวได้ให้หน่วยงานเร่งเสนอ
ขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดท่ีเป็นสาระส้ำาคัญของโครงการ (ระยะเวลาด้ำาเนินโครงการ) ตามขั�นตอนข้อ 18 ของระเบียบ
ส้ำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด้ำาเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก้ำาหนดให้อ้ำานาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยยีวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบส้ำานักนายกรัฐมนตรีฯ) ทั�งนี� หน่วยงานรับผิดชอบต้องด้ำาเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยไม่สามารถผูกพันงบประมาณได้ยกเว้นในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ด้ำาเนิน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : สศช./กษ. (สศก.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อแก้ไขปญัหา เยยีวยา และฟืน้ฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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โครงการหลังจากวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในการพิจารณาอนุมัติโครงการในคราวแรกเท่านั�น
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ความเห็นชอบให้สำานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานปรับปรุงรายละเอียด

ท่ีเป็นสาระสำาคัญของโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ของรัฐในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพ้ืนท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต้ โดย 

1) เปลี่ยนช่ือโครงการ จาก โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการท่ีได้รับผลกระทบ
จากมาตรการของรัฐ ในพื�นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื�นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น โครงการเยียวยานายจ้าง
และผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื�นท่ีควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

2) ขยายพ้ืนท่ีดำาเนนิการ จาก 13 จังหวัดเป็น 29 จังหวัดตามข้อก้ำาหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
ก้ำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 (ฉบับท่ี 30) ท่ีได้มีการปรับปรุงเขตพื�นท่ีควบคุมสูงสุด
และเข้มงวดเพิ่มเติมจากข้อก้ำาหนดฯ ฉบับท่ี 28 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามค้ำาส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ท่ี 11/2564 โดยเพิ่มเติมจังหวัดกาญจนบุรี ตาก 
นครนายก นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี 
สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง

3) กรอบวงเงินโครงการ เพิ่มขึ�นจาก 15,027.6860 ล้านบาท เป็น 17,050.4145 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ�น 
2,022.7285 ล้านบาท

4) ขยายระยะเวลาให้นายจ้างในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด (ข้อก้ำาหนดฯ ฉบับท่ี 28) และ 16 จงัหวัด (ข้อก้ำาหนดฯ 
ฉบับท่ี 30) สามารถขึ�นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ได้ พร้อมทั�งให้ สปส. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน จนถึงวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 โดยในกรณีท่ี สปส. เห็นว่าการด้ำาเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้า
หมายท่ีก้ำาหนดไว้ให้เร่งจัดท้ำาข้อเสนอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการท่ีมีจ้ำานวนเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการ
ท่ีเหมาะสมเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาตามขั�นตอนต่อไป

5) เรง่พิจารณาจัดทำาข้อเสนอขยายการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การระบาดโควิด-19 ในพ้ืนท่ี 13 จังหวัด เพ่ิมเติมอีกจำานวน 1 เดือน เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 
3 ส.ค. 2564 ซึ่งจะช่วยให้การให้ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนในพื�นท่ีดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
เสนอคณะกรรมการฯ ตามขั�นตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

ทั�งนี� เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ แล้ว เห็นควรให้ส้ำานักงานประกันสังคม
เร่งด้ำาเนินการแก้ไขข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR โดยเร็ว
มติ ครม. : 1. อนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกล่ันกรอง
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การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั�งท่ี 28/2564 เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2564 ตามท่ีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโครงการรับความเห็น
ของกระทรวงการคลัง ส้ำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส้ำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และส้ำานักงบประมาณไปพิจารณาด้ำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

2. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกล่ันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ได้
รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เร่ือง การเสนอเร่ืองเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ใน
การเสนอเร่ืองนี�
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 31/2564 วันอังคารท่ี 10 สงิหาคม 2564

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
100864

เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส้ำาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องท่ีต้ำาบลในเมือง อ้ำาเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ....

สารตัถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินส้ำาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องท่ีต้ำาบลในเมือง อ้ำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส้ำาคัญ
เป็นการถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดนิสำาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องท่ีตำาบลในเมือง 
อำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด บางส่วน เพ่ือมอบหมายให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดใช้เป็นท่ีตั้งศูนย์บริการ
และส่งเสริมสุขภาพสุขภาพประชาชนสระสิม

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส้ำาหรับพลเมือง

ใช้ร่วมกันในท้องท่ีต้ำาบลในเมือง อ้ำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... เพื่อน้ำาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาถอน
สภาพท่ีดินสาะรณประโยชน์ แปลง “สระสิม” เนื�อท่ีทั�งหมด 3 ไร่ 30 ตารางวา โดยมีเนื�อท่ีท่ีถอนสภาพประมาณ 2 ไร่ 
1 งาน 17 ตารางวา ในท้องท่ีต้ำาบลในเมือง อ้ำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อมอบให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดใช้เป็น
ท่ีตั�งศูนย์บริการและส่งเสริมสุขภาพประชาชนสระสิม

ความเห็นของ กษ  .  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่า การถอนสภาพท่ีดนิอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ส้ำาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแปลง “สระสิม” เนื�อท่ีท่ีถอนสภาพประมาณ 2 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา ในท้องท่ีต้ำาบลในเมือง
อ้ำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ผ่านขั�นการรับฟังความเห็นของราษฎรท่ีเคยใช้ประโยชน์ร่วมกัน ความเห็นสภา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดอ้ำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการก้ำากับการใช้ท่ีดินของรัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด 
และกระทรวงมหาดไทย ตามล้ำาดับว่าราษฎรในพื�นท่ีเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ขัดข้อง
หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส้ำาหรับพลเมือง

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (ส.ป.ก.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อให้เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดใช้เป็นท่ีตั�งศูนย์บริการและส่ง

เสริมสุขภาพประชาชนสระสิม
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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ใช้ร่วมกันในท้องท่ีต้ำาบลในเมือง อ้ำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. ....
มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส้ำาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน 
ในท้องท่ีต้ำาบลในเมือง อ้ำาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งส้ำานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด้ำาเนินการต่อไปได้

2. ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส้ำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด้ำาเนินการต่อไปด้วย
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
ครั้งท่ี 31/2564 วันอังคารท่ี 10 สงิหาคม 2564

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง
100864

เรื่อง : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการด้ำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี ครั�งท่ี 
3/2564

สารตัถะ : กตน. เสนอ ครม. รับทราบสรุปผลการปะชุม กตน. ครั�งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 และให้ส่วน
ราชการรับประเด็นและมติของท่ีประชุม กตน. เพื่อพิจารณาด้ำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี�
คณะกรรมการติดตามการด้ำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี ได้เสนอสรุปผลการประชุม

คณะกรรมการติดตามการการด้ำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อส่ังการนายกรัฐมนตรีครั�งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 
7 มิถุนายน 2564 มีประเด็นสาระส้ำาคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี�

1. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคล่ือนวาระแห่งชาติ “การแก้ไข

ปญัหามลพิษด้านฝุ่นละออง” พ.ศ 2562 – 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นแนวทางในการด้ำาเนินการแก้ไขปัญหา
ด้านฝุ่นละออง ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื�นท่ี 2) การป้องกัน
และลดการเกิดมลพิษท่ีต้นทาง(แหล่งก้ำาเนิด) และ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ โดยมีหน่วนงาน
หลักได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ ทส. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ มท. กษ. คค. อก. สธ. กห. พน. กทม. รวมทั�ง อปท. 
ซึ่งอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเอกชน และภาคประชาสังคม โดยจากการด้ำาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
ส่งผลให้สถานการณ์จุดความร้อนในภาพรวมของทั�งประเทศลดลงถึงร้อยละ 50 และในช่วงเดือน พ.ย. - ก.พ. 63/64 
เทียบกับปี 62/63 จ้ำานวนวันท่ีฝุ่นละอองมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานลดลง ร้อยละ 9 ในเขต กทม.และปริมณฑล 
และลดลงร้อยละ 8 ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ทั�งนี� คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
มีประสิทธิภาพ ควรเร่งสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน และน้ำาเคร่ืองมือท่ีใช้เทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการมลพิษทางอากาศ อีกทั�งการจราจรถือเป็นปัจจัยส้ำาคัญท่ีเป็นแหล่งก้ำาเนิดมลพิษ
ในกรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรให้ความส้ำาคัญกับการควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะต่าง ๆ ในการนี�จึงมีมติรับ

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กตน./กษ. (สผง.สป.กษ.)

ประโยชน์ท่ีได้รับ : 
เพื่อให้การแก้ไขปญัหาอุปสรรคการด้ำาเนินงานตามนโยบาย

รัฐบาลและข้อส่ังการนายกรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพ
กำาหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. : 

-
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ทราบผลการด้ำาเนินการ พร้อมทั�งให้ ทส. มท. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของ
คณะกรรมการฯ ไปพิจารณาด้ำาเนินการต่อไป

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายข้อมูลข่าวสาร
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 5G ของประเทศไทยเพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์ ซึ่งแบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 

1) ด้านการเกษตร 2) ด้านสาธารณสุข 3) ด้านอุตสาหกรรม 4) ด้านการศึกษา 5) ด้านคมนาคม และ 6) ด้าน Smart City นั�น 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ได้ด้ำาเนินการน้ำาร่องการใช้ประโยชน์ 5G ของประเทศไทยในระยะสั�น 
พร้อมทั�งส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศและจัดท้ำามาตรการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาแบบค้ำาขอรับทุนส่งเสริม สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (6) โดยในยุทธศาสตร์ 5G 
ด้านการเกษตร มีโครงการน้ำาร่องจ้ำานวน 4 โครงการ ในการนี� ท่ีประชุมมีมติรับทราบผลการด้ำาเนินการ พร้อมทั�งให้ ดศ. 
ร่วมกับ มท. กษ. อก. กปส. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางเพื่อบูรณาการส่งเสริมการขยายโครงการ
อินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคม เทคโนโลยี 5G และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ในพื�นท่ี เพื่อให้เป็นเคร่ืองมือส้ำาคัญในการสร้างมูลค่า
เพิ่มทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน รวมทั�งสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ใหแ้ก่ประชาชน ในการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดังกล่าว

ความเห็นของ กษ  .  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอุปสรรคการด้ำาเนินงานตามนโยบาย

รัฐบาลและข้อส่ังการนายกรัฐมนตรีมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม
การขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลและข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี ครั�งท่ี 3/2564 และให้ส่วนราชการรับมติท่ีประชุม ตลอดจน
ความเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการติดตามการด้ำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาด้ำาเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป
มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการติดตามการด้ำาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อส่ังการนายก
รัฐมนตรีเสนอ
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