
1 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300864 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลเจ้าท่า และต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปท่ีดิน ในท้องที่ต าบลเจ้าท่า 
และต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือด าเนินโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่ต าบลเจ้าท่า และต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  เพ่ือให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปท าการส ารวจพ้ืนที่ท่ีจะจัดท าเป็นโครงการจัดรูปที่ดิน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
เนื่องจากพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินหลายพื้นที่ที่มีประกาศรัฐมนตรีก าหนดเขตท้องที่ที่จะส ารวจเป็นเขตโครงการ

จัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ยังมิได้ประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 
ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ขั้นตอนต่อไปต้องประกาศให้เป็นเขต
โครงการจัดรูปท่ีดินโดยปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๖๙ วรรคสอง แต่การประกาศเขตโครงการจัด
รูปที่ดินดังกล่าวผลทางกฎหมายจะไม่มีผลบังคับกับที่สาธารณะต่าง ๆ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินที่จะน ามาจัดรูปที่ดิน 
เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับให้สามารถน าที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินมาใช้เพื่อการจัดรูปที่ดินได้ เพราะยังไม่มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาใด ๆที่มีผลอันเป็นการถอนสภาพการเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินโดยมิต้องด าเนินการเพิกถอน
สภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้ท่ีดินนั้นตกเป็นของกรมชลประทานเพื่อน ามาใช้ในการจัดรูปที่ดินแต่อย่างใด 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ต าบลเจ้าท่า และต าบลดงลิง 
อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปท าการส ารวจพื้นที่ที่จะจัดท า
เป็นโครงการจัดรูปที่ดิน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300864 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ต าบลวัดยม 

ต าบลมหาพราหมณ์ ต าบลสะพานไทย ต าบลพระขาว อ าเภอบางบาล และต าบลบ้านกลึง ต าบลกระแชง  
ต าบลช้างน้อย ต าบลบ้านแป้ง ต าบลสนามชัย ต าบลบางไทร ต าบลราชคราม อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบ้านใหม่ 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ต าบลวัดยม ต าบลมหาพราหมณ์ ต าบลสะพานไทย ต าบลพระขาว อ าเภอบางบาล และต าบลบ้านกลึง 
ต าบลกระแชง ต าบลช้างน้อย ต าบลบ้านแป้ง ต าบลสนามชัย ต าบลบางไทร ต าบลราชคราม อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินที่จะ
เวนคืน ในท้องที่ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ต าบลวัดยม ต าบลมหาพราหมณ์ ต าบลสะพานไทย  
ต าบลพระขาว อ าเภอบางบาล และต าบลบ้านกลึง ต าบลกระแชง ต าบลช้างน้อย ต าบลบ้านแป้ง ต าบลสนามชัย 
ต าบลบางไทร ต าบลราชคราม อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือประโยชน์แก่การชลประทาน  
ในการก่อสร้างคลองระบายน้ า ประตูระบายน้ า สถานีสูบน้ า อาคารประกอบและสิ่งจ าเป็นในการชลประทานอื่น  
ตามโครงการระบบระบายน้ าหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เนื่องจากพ้ืนท่ีลุ่มน้ าเจ้าพระยาประสบปัญหาอุทกภัยซ้ าซากตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยเฉพาะปี พ.ศ. 2554 

เกิดมหาอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ท าให้การระบายน้ าของแม่น้ าเจ้าพระยาและล าน้ าสายอื่น ๆ ไม่สามารถ
รองรับได้ จึงส่งผลให้ปริมาณน้ าท่ีเกิดขึ้นในลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนบนท้ังหมดไม่สามารถระบายลงแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง
และออกสู่ทะเลอ่าวไทยได้ทัน ท าให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตร และพื้นที่อุตสาหกรรม รวมทั้งชีวิต  
และทรัพย์สินของประชาชน จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ าหลากส่วนท่ีเกินความจุแม่น้ า
เจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทย เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและสร้างความมั่นคงของปริมาณน้ าในการเพาะปลูก รวมทั้งขยายพื้นที่
ชลประทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในพ้ืนที่การเกษตรของประเทศและเพิ่มผลผลิตแก่เกษตรกร กรมชลประทาน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ในการก่อสร้างคลองระบายน้ า 
ประตูระบายน้ า สถานีสูบน้ า อาคารประกอบและสิ่งจ าเป็นในการชลประทานอ่ืน
ตามโครงการระบบระบายน้ าหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จึงได้ด าเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ าพื้นที่แม่น้ าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก
แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2557 และศึกษาความเหมาะสมของโครงการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2559 ภายใต้ช่ือโครงการระบบ
ระบายน้ าหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบรรจุไว้ในแผนงานก่อสร้างปี พ.ศ. 2562 - 2565 

2. กรมชลประทานมีแผนงานก่อสร้างโครงการระบบระบายน้ าหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการทั้งสิ้น 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566) ลักษณะของโครงการประกอบด้วย ๑. คลองระบายน้ า
หลากบางบาล - บางไทร ๒. อาคารบังคับน้ า ๓. อาคารจ่ายน้ าพร้อมสถานีสูบน้ า ๔. สถานีสูบน้ าแบบ ๒ ทาง  
พร้อมอาคารประกอบ ๕. สะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายน้ าหลาก ๖. งานป้องกันตลิ่งบริเวณปลายคลองน้ าหลาก ๗. คัน
กั้นน้ าโดยรอบพื้นที่โครงการและอาคารประกอบ ๘. งานอาคารชลประทานอื่นๆ ตามความจ าเป็น 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
ต าบลวัดยม ต าบลมหาพราหมณ์ ต าบลสะพานไทย ต าบลพระขาว อ าเภอบางบาล และต าบลบ้านกลึง ต าบลกระแชง 
ต าบลช้างน้อย ต าบลบ้านแป้ง ต าบลสนามชัย ต าบลบางไทร ต าบลราชคราม อ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... 
ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300864 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 
(พ.ศ. 2564 - 2565) (แผนปฏิบัติการฯ) และมอบหมายให้ พณ. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการท างานกับ
หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
สศช. ได้น าร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) เสนอ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2564 โดยสภาฯ มีมติ
เห็นชอบร่างแผนฯ ดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รับความเห็นของคณะอนุกรรมการด้านการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และสภาฯ ไปพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมในรายละเอียด และน าเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

ความเห็นของ กษ.  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) ตามที่ พณ. เสนอ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวง
อุตสาหกรรมและข้อเสนอแนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไปพิจารณาด าเนินการ  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค) 

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

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
ไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อน และเกิดความต่อเนื่อง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
2.1 เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นข้อจ ากัดและเป็นอุปสรรคในการพัฒนา  

การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 [เรื่อง การแก้ไข
กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)] ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะ
ในส่วนของการอนุญาตให้ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การอ านวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับจัดเก็บภาษี  
การเช่ือมโยงบริการของรัฐแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และการก ากับดูแลมาตรฐานสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการ
สามารถปฏิบัติตามได้โดยสะดวก ไม่ซ้ าซ้อน มีภาระการด าเนินการน้อย 

2.2 พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 
สามารถยุติข้อร้องเรียนและเยียวยาผู้บริโภคได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300864 
 
เรื่อง : การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้ งที่  2/2564 

เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2564 
 
สารัตถะ : กนช. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบมอบหมายหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ด าเนินการ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. นายกรัฐมนตรีมีค าสั่ง นร ที่ 24/2561 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากร

น้ าแห่งชาติ (กนช.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในฐานะได้รับมอบหมายและมอบอ านาจ  
ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธาน กนช. สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

2. ในการประชุม กนช. ครั้งที่  2/2564 เมื่อวันที่  28 มิถุนายน 2564 กนช. มีความเห็นว่า เพื่อให้ 
การขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรพัยากรน้ าบรรลตุามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรพัยากรน้ า 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมาย
หน่วยงานด าเนินการ จ านวน 5 เรื่อง ดังนี้ 

2.1 เรื่องมาตรการรับมือฤดูฝน 10 มาตรการ ประกอบด้วย 1) มาตรการที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว จ านวน  
5 มาตรการ และ 2) มาตรการที่อยู่ระหว่างด าเนินการตลอดช่วงระยะเวลาฤดูฝน จ านวน 5 มาตรการ 

2.2 เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า ผ่านระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูล 
ส าหรับบูรณาการแผนงานเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ หรือระบบ Thai Water Plan (TWP)  

2.3 เรื่องการจัดท าทะเบียนแหล่งน้ า แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย 1) การรวบรวมข้อมูลบัญชีแหล่งน้ า 
พ.ศ. 2562 2) การจัดท าระบบสารสนเทศส าหรับขึ้นทะเบียนแหล่งน้ า 3) การขับเคลื่อนบัญชีแหล่งน้ า 

2.4 เรื่องแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ า ส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติได้จัดท ากรอบแนวทางและกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ า  

2.5 เรื่องการทบทวนบทบาทภารกิจหน่วยงานในการบริหารทรัพยากรน้ าตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 

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

เพื่ อ ให้ ก ารด า เนิ น การทั้ ง  ๕  ม าต รการเป็ น ไป อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พ.ศ. 2561 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเป้าหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เกษตรน้ าฝน ตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ความเห็นของ กษ.  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า

ตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามที่ส านักงานทรัพยากร
น้ าแห่งชาติเสนอ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด าเนินการทั้ง ๕ มาตรการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 

๑. มาตรการรับมือฤดูฝน เนื่องจากการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในฤดูฝน ปี ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - 
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติจากสถานการณ์ดังกล่าว อาจท าให้เกิดการ
ขาดแคลนน้ าส าหรับการเพาะปลูกพืชหลัก คือ นาข้าว ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกข้าวท่ีใช้น้ ามากไปเป็นพืชไร่
และพืชผักซึ่งใช้น้ าน้อยกว่าจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ าดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจเพาะปลูก
พืชของเกษตรกรจะเป็นไปตามความสมัครใจ และเงื่อนไข ความเหมาะสมต่าง ๆ ของพื้นที่ภาครัฐจึงต้องสนับสนุนให้มี
ทางเลือกด้านพืชใช้น้ าน้อยในพื้นที่ที่จะประสบปัญหาฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาดังกล่าว โดยการสร้างการรับรู้
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้เกษตรกรหันมาสนใจปลูกพืชใช้น้ าน้อยในพ้ืนท่ีที่สามารถด าเนินการได้ต่อไป 

๒. การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า ผ่านระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการและฐานข้อมูล ส าหรับ
บูรณาการแผนงานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ หรือระบบ Thai Water Plan (TWP) ในการจัดท า
แผนงานด้านทรัพยากรน้ าที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ าท่วมตามกรอบ ระยะเวลา ๕ ปี จึงเห็นควรให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องค านึงถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานขนาดเล็กที่ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านอยู่ในหน่วยงาน
ในระดับจังหวัดด้วย 

3. การจัดท าทะเบียนแหล่งน้ า เนื่องจากเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีการทับซ้อนกับเขตการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในระดับจังหวัดมากมาย เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งภายในขอบเขตปฏิรูปนี้ 
มีแหล่งน้ าขนาดเล็ก เป็นจ านวนมากเช่นเดียวกัน จึงเห็นควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องก าหนดความรับผิดชอบภารกิจดูแล
แหล่งน้ าขนาดเล็กอย่างชัดเจนในระดับหน่วยงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการลงทะเบียนแหล่งน้ าซ้ าซ้อนหรือแหล่งน้ า
ขนาดเล็กหลุดการส ารวจ โดยอาจท าการจัดประชุมคณะกรรมการกระจายอ านาจระดับจังหวัด 

มติ ครม. : 1. รับทราบมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564  
และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ ตามความเห็น
ของส านักคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยในส่วนของการด าเนินการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ าในพื้นที่เกษตรน้ าฝน
นอกเขตชลประทานเป้าหมายจ านวน 87 ล้านไร่ ก าหนดให้มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมเป็นหน่วยงานปฏิบัติในเรื่องนี้ด้วย 
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
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และสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักงาน ก.พ.ร.  
และส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ความเห็นและข้อเสนแนะ  
ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี และข้อสังเกตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพิจารณาด าเนินการในส่วน  
ทีเ่กี่ยวข้องต่อไป 

2. ในส่วนของการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ าผ่านระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการ  
และฐานข้อมูลส าหรับบูรณาการแผนงานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศหรือระบบ Thai Water Plan 
(TWP) และการจัดท าทะเบียนแหล่งน้ า ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส านักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ า ของทุก
หน่วยงานและปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้เป็นระบบเดียวที่ครอบคลุมการใช้งาน  
ในทุกมิติเพื่อลดความซ้ าซ้อนในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงการน าข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
ดังกล่าวไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมทั้งส าหรับการด าเนินงานของภาครัฐและการเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็นของประชาชนทั่วไป
ที่ต้องมุ่งเน้นให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300864 
 
เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 

 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ครั้งที่  2  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2564 รวม 12 จังห วัด จ านวน 2,186 โครงการ  
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,587,218,514 บาท เพื่อให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ เป็นผู้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามขั้นตอนและแนวทาง 
ที่เคยปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ มท. จะได้แจ้งให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยรับงบประมาณรับทราบ
ความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้  ตามผลพิจารณาของคณะกรรมการฯ  
ในคราวประชุม ครั้งที่ 29/2564 ไปประกอบการด าเนินการตามขั้นตอน รวมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ และยืนยันความพร้อมของโครงการ รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยค านึงถึงศักยภาพความสามารถในการใช้จ่าย ความคุ้มค่า ประหยัด เป้าหมาย และประโยชน์ที่ทางราชการ
และประชาชน จะได้รับเป็นส าคัญ ตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาด าเนินการ และความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย 
ที่จ าเกิดขึ้นในทุกมิติต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เห็นชอบคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาส
และศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นที่ วงเงิน 45,000 ล้านบาท และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตาม

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

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบ
จาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือน
เมษายน 2564 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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แนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือแนวปฏิบัติฯ รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการโดยเคร่งครัด และต่อมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เห็นชอบให้ปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติฯ ซึ่งกระทรวงมหาดไทย  
ได้มีหนังสือแจ้งให้จังหวัดด าเนินการตามคู่มือแนวปฏิบัติฯ ฉบับปรับปรุง และพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอ
โครงการโดยต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินท่ีแต่ละจังหวัดได้รับ แล้วน าเสนอขอความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ก่อนจัดส่งข้อเสนอโครงการให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อรวบรวมเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของจังหวัด ก่อนจัดส่งให้ส านัก
งบประมาณและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาและตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณา ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติตามขั้นตอนต่อไป 

2. กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ครั้งที่ 1 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 รวม 23 จังหวัด จ านวน 2,117 โครงการ วงเงินรวม 
6,170,647,915 บาท เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 อนุมัติตาม
ความเห็นของส านักงบประมาณ (หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0715/16431 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564) 
และให้กระทรวงมหาดไทยก ากับ ดูแล ให้หน่วยรับงบประมาณ เช่น จังหวัด องค์การบริ หารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 
เทศบาลเมือง ด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ให้เป็นไปตามแผนงาน 
ที่ก าหนด รวมทั้งจัดเตรียมแผนรองรับการด าเนินโครงการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 โดยเฉพาะในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้งนี้ ให้รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ (หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ท่ี นร 0715/17151 
ลงวันท่ี 30 สิงหาคม 2564) และให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2564 
(เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจบานราก ครั้งท่ี 1 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564) อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300864 
 
เรื่อง : รายงานผลการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
 
สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. 

1. รับทราบรายงานผลการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) 

2. เห็นชอบมาตรการเร่งรัดให้หน่วยงานสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการใช้
บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอเรื่อง รายงานผลการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการ 

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี
ตามมาตรา 71/10 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
และมาตรา 4 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี  พ.ศ. 2548 รวมทั้ง
สอดคล้องกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การปรับปรุงกฎหมายเพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

2. คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบแนวทางการแก้ไขกฎหมาย 
และกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จ านวน 84 ฉบับ  
และมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค 
ต่อพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินการตามมติดังกล่าวแล้ว 
โดยแจ้งหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่ต้องด าเนินการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบทั้ง 84 ฉบับ ให้รายงานสถานะ
ความก้าวหน้า (ณ เดือนมิถุนายน 2564) เพื่อติดตามและเร่งรัดการด าเนินงาน โดยมีผลสรุปได้ ดังนี้ 

2.1 กฎหมายและกฎระเบียบที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2563 จ านวน 23 ฉบับ สามารถ
ด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ หรือทบทวนแล้วว่าไม่เป็นอุปสรรค สามารถใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับอ่ืนรองรับได้ รวม

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

เพื่อเร่งรัดการด าเนินงานพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานภาครัฐเกิดเป็นรูปธรรมอย่าง
รวดเร็ว สามารถอ านวยความสะดวกในการบริการให้แก่ประชาชนในยุค
ปัจจุบันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส รวมทั้งเป็นการส่งเสริม 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จ านวน 19 ฉบับ และอยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 ฉบับ นอกจากนี้มีหน่วยงานที่สามารถด าเนินการเพื่อแก้ไข
กฎหมายและกฎระเบียบได้แล้วเสร็จก่อนก าหนดเวลาจ านวน 6 หน่ วยงาน ได้แก่  ส านั กงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมสรรพสามิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
และกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

2.2 กฎหมายและกฎระเบียบฯ ในภาพรวมทั้ง 84 ฉบับ สามารถจ าแนกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
2.2.1 กลุ่มด าเนินการแล้วเสร็จ หรือทบทวนแล้วเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคเน่ืองจากสามารถใช้

กฎหมายหรือกฎระเบียบฉบับอื่นรองรับได้ โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเดิม  จ านวน 48 ฉบับ เช่น 
กฎกระทรวงการอนุญาตขายสุรา พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการอนุญาตขายยาสูบ พ.ศ.2560 กฎกระทรวงการอนุญาต
ขายไพ่ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี ป.3/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตน าคนต่างด้าว
เข้ามาในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

2.2.2 กลุ่มที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ซ่ึงได้จัดรับฟังความคิดเห็นหรือทบทวนแก้ไขเสร็จแล้ว และอยู่
ระหว่างเสนอผู้มีอ านาจตามกฎหมาย (คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/หัวหน้าหน่วยงาน) พิจารณา จ านวน 12 
ฉบับ เช่น ระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการน าไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ พ.ศ. 2552 ที่ได้ส ารวจทบทวนปัญหาอุปสรรคที่
เกี่ยวข้องเสร็จสิ้นแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขระเบียบ เพื่อเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม รวมทั้งประกาศ/
ระเบียบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ที่อยู่ระหว่างการเสนอ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา ก่อนเสนอ กสทช. พิจารณาต่อไป 

2.2.3 กลุ่มที่อยู่ระหว่างรวบรวมปัญหาอุปสรรคหรือรับฟังความคิดเห็นเพ่ือทบทวนแก้ไข จ านวน 
24 ฉบับ ซึ่งรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่จะต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน พ.ศ. 2563 ที่ยังคงเหลือ  
3 ฉบับ เช่น กฎกระทรวงคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. 2558 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการน าเข้า น าผ่าน หรือน า เข้าเพื่อการส่งต่อ 
ซึ่งสิ่งต้องห้าม สิ่งก ากัดและสิ่งไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2559 

3. ส านักงาน ก.พ.ร. เห็นควรก าหนดมาตรการให้หน่วยงานเร่งด าเนินการ ดังนี ้
3.1 ให้หน่วยงานที่ด าเนินการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคฯ แล้วเสร็จหรือทบทวนแล้วไม่

เป็นอุปสรรค และสามารถให้บริการผ่านระบบ e – Service ตามข้อ 2.2.1 เร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
ให้กับประชาชนในการใช้บริการหน่วยงาน 

3.2 ให้หน่วยงานที่มีสถานะตามข้อ 2.2.2 เร่งด าเนินการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคฯ  
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และให้ส านักงาน ก.พ.ร. ติดตามการด าเนินการของหน่วยงานเป็นระยะ 

3.3 ให้หน่วยงานมีสถานะตามข้อ 2.2.3 เร่งด าเนินการทบทวนเพื่อแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็น
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อุปสรรคฯ โดยรวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ ประเด็นที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุน/การให้
ค าปรึกษาจากส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดท าแผน  
และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในการแก้ไขกฎหมาย และให้ส านักงาน ก.พ.ร. ติดตามการด าเนินการของหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามแผน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามมาตรการเร่งรัดให้หน่วยงานสื่อสารประชาสัมพันธ์  

เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการใช้บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ
ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2564 เพื่อเร่งรัดการด าเนินงาน
พัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานภาครัฐเกิดเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว สามารถ
อ านวยความสะดวกในการบริการให้แก่ประชาชนในยุคปัจจุบันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบรายงานผลการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) และเห็นชอบมาตรการเร่งรัดให้หน่วยงานสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการใช้
บริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 

2. ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย ส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300864 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก าหนดพัสดุ 
และวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่รัฐจ้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 เพ่ือก าหนดประเภทของพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพ่ิมเติม และก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างส าหรับพัสดุส่งเสริม
วิสาหกิจและการประกอบอาชีพ พัสดุการเรียนการสอนพัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 
พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร และประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กค. เสนอว่า ตามที่ได้มีกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุน พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศใช้บังคับโดยกฎกระทรวงดังกล่าวได้ก าหนดประเภทของพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ดังนี้ 1) พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 2) พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการ
ประกอบอาชีพ 3) พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน 4) พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม 5) พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข  
6) พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 7) พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านความปลอดภัย 
ทางอาหารและสินค้าเกษตร 8) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่ งเสริมหรือสนับสนุน 9) พัสดุการผลิต
ภายในประเทศ และ 10) พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. เนื่องจากปัจจุบันมีพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพิ่มเติมหลายประเภทมากขึ้น ประกอบกับมาตรา  
5 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256 0 บัญญัติว่าให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังมีอ านาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 65 วรรคสองบัญญัติว่าพัสดุ
ที่รัฐต้องการส่งเสริมให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง กค. พิจารณาแล้วจึงได้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวง 
ตามข้อ 1. เพ่ือก าหนดประเภทของพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพ่ิมเติม รวมทั้งวิธีปฏิบัติเกี่ยว 

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

เพื่อก าหนดประเภทของพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
เพิ่มเติม และก าหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างส าหรับ
พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจและการประกอบอาชีพ พัสดุการเรียนการสอนพัสดุ
ส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ พัสดุส่งเสริม
ความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหารและสินค้าเกษตร และประเภท
ของที่ปรึกษาท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กับการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างฯ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
3. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบประเภทพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามที่ก าหนดในหลักการ
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเนื่องจากมี

วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดให้ผลิตผล ช้ินงานหรือบริการที่ผลิตหรือจัดท าขึ้นจากวิสาหกิจเพื่อสังคมตามที่ได้จดทะเบียน
วิสาหกิจเพื่อสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 งานจัดจ้างผลิตอากาศยาน อากาศยาน  
ไร้คนขับ ดาวเทียมและอุปกรณ์ รวมถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานอวกาศ หรือยานอวกาศ ตลอดจนระบบบริหาร
คลังพัสดุ ระบบคลังอาวุธ และระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด  
งานจ้างบริการเกี่ยวกับไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พัสดุความมั่นคงด้านความปลอดภัยทางอาหาร  
และสินค้าเกษตรของอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ประกอบกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ และมูลนิธิเพ่ือสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตของกระทรวงพลังงานไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300864 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีตา่งประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ของความสัมพันธ์ 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองวาระ
ครบรอบ 30 ปี ของความสัมพันธ์ และพิจารณาสั่งการให้หน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องน าผลการประชุมฯ ไปปฏิบัติ
และติดตามความคืบหน้าต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 

1 มกราคม 2547 มุ่งขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การค้าสินค้า การค้าบริการ 
การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งการค้าสินค้าจะเน้นการลดภาษีระหว่างประเทศสมาชิก โดยแบ่งออกเป็น  
2 ส่วน คือ การลดภาษีสินค้าบางส่วนทันที (Early Harvest) และการลดภาษีทั่วไป ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 รายการ ได้แก่ 
สินค้าปกติ และสินค้าอ่อนไหว ปัจจุบันยกเลิกอัตราภาษีแล้วกว่าร้อยละ 90 ของรายการสินค้า 

2. รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ
อาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปีของความสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2564  
ณ นครฉงช่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกทั้งได้พบหารือทวิภาคีกับผู้แทนสาธารณรัฐประชาชนจีน ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

3. ในที่ประชุมฯ ข้างต้น สาธารณรัฐประชาชนจีนได้แสดงเจตนารมณ์ผลักดันการยกระดับสถานะความสัมพันธ์
อาเซียน-จีน เป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน (Comprehensive Strategic Partnership)” และความ
ร่วมมือด้านเศรษฐกิจทางทะเล (Blue Economy) อีกท้ังเสนอให้มุ่งเน้นความส าคัญต่อ “ค่านิยมเอเชีย (Asian values)” 
ผ่านสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

4. ไทยน าเสนอประเด็นท่ีเกี่ยวข้องในที่ประชุม ดังน้ี 
1) น าเสนอ “รายช่ือโครงการความร่วมมืออาเซียน -จีน เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” (List of ASEAN-China 

Cooperation Projects for Sustainable Future) เพื่อแสดงบทบาทที่แข็งขันของไทยในฐานะผู้ประสานงานของ

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

เพื่อประโยชน์ต่อแวดวงการเกษตรไทยต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อาเซียนในเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน ในโอกาสที่ปี 2564-2565 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียน-จีน 
2) เสนอการแสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

(Bio, Circular and Green (BCG) Economy Model) และศึกษารูปแบบเศรษฐกิจท่ียั่งยืนอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับแนวคิดจาก
แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคและระดับประเทศ 

5. ที่ประชุมเห็นพ้องกันในประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ดังนี้ 
1) ให้ใช้ประโยชน์จากความตกลง ACFTA เร่งรัดการให้สัตยาบันความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

(Regional Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว รวมทั้งขยายความร่วมมือ 
ด้านความเช่ือมโยงระหว่างกันทั้งในอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการส่งเสริม  
ให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) เข้าถึงตลาดและโอกาสทางธุรกิจออนไลน์ได้ 

2) ให้ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสอดประสานระหว่างแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 
ค.ศ. 2025 (Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025) กับข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and 
Road Initiative: BRI) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

6. ที่ประชุมเห็นชอบให้สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานร่วมของการประชุมฯ และประเทศผู้ประสานงาน
ความสัมพันธ์อาเซียน-จีน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมออกถ้อยแถลงร่วมของประธาน (Co-Chairs’ Statement) 
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ต่อการส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความไว้เนื้อเชื่อใจในภูมิภาค และเป็นการยืนยันและเน้น
ย้ าถึงแผนการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ของประเทศสมาชิกในอนาคตต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องด้วยอาเซียนและจีนต่างเล็งเห็นความส าคัญของการ

กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ขณะที่ไทยต้องการแสดงบทบาทในฐานะผู้ประสานงาน
ของอาเซียนในประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ในโอกาสที่ปี 2564-2565 เป็นปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
อาเซียน-จีน รวมถึงต้องการแสดงวิสัยทัศน์แนวนโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน  
และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio, Circular and Green (BCG) Economy Model) ที่รัฐบาลได้ผลักดัน อีกทั้งยังเห็นว่าความ
ตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน (ASEAN - China Free Trade Agreement: ACFTA) จะมีส่วนส าคัญในการขยายการค้า
และการลงทุนของไทย ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจพิจารณาแสวงหาแนวทางขยายความ
ร่วมมือกับจีนภายใต้ความตกลง ACFTA ทั้งในด้านเศรษฐกิจและวิชาการเพื่อประโยชน์ต่อแวดวงการเกษตรไทยต่อไป 
ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 34/2564 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
300864 
 
เรื่อง : การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (นายสุรสีห์ กิตติมณฑล) (ส านักนายกรัฐมนตรี) 
 
สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติรับโอน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งอธิบดี
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสกรณ์ และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ด ารงต าแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
โดยผู้มีอ านาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สทนช. ขอเรียนว่า การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศต้อง

ด าเนินการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จึงมีความจ าเป็นต้องสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  และประสบการณ์
เกี่ยวกับด้านทรัพยากรน้ า ไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ สทนช. ท่ีจะว่างโดยเร็ว เพื่อท าหน้าที่ในการบริหารงาน
และก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของ สทนช. ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้พิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถ
ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ สทนช. ท่ีจะว่างดังกล่าว จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

1.1 นายส าเริง แสงภู่วงค์ ต าแหน่งรองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการภารกิจของ สทน ช. 
ตั้ งแต่ เริ่ มจัดตั้ งหน่ วยงานขึ้ น  รวมทั้ งการขับ เคลื่ อนภาคกิจภายใต้กองอ านวยการน้ าแห่ งชาติ  (กอนช.)  
และศูนย์อ านวยการน้ าแห่งชาติ การก ากับ ขับเคลื่อน และพัฒนางานด้านกฎหมายทรัพยากรน้ า ตลอดจนงาน  
ด้านบริหารจัดการน้ าท้ังในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี 

1.2 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการภารกิจของกรมฝนหลวง  
และการบินเกษตร ในการบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า การยับยั้งการเกิดพายุลกูเห็บ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
และการเติมน้ าต้นทุนให้เขื่อนกักเก็บน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สทนช./กษ. (สร.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ตามนโยบายของรัฐบาล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ไม่ขัดข้องที่จะให้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล ไปด ารงต าแหน่ง

เลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) ต าแหน่งเลขที่ 1 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี และ รับโอน  
นายส าเริง แสงภู่วงศ์ ต าแหน่งรองเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี 
มาด ารงต าแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เสนอ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
จะได้ขอให้ส านักงานองคมนตรีน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการดังกล่าวพ้น  
จากต าแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ต่อไป 
 


