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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2564 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140964 
 
เรื่อง : ขออนุมัติงบกลางรายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 2564 เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมการผลิต

ข้าวอินทรีย์ ปี 2562 และขอขยายระยะเวลาโครงการ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการส ารองจ่าย 
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในวงเงิน 869,931,400 บาท (เบิกจ่ายในงบเงินอุกหนุน ประเภทอุดหนุนทั่วไป) ส าหรับ
เป็นเงินอุดหนุนเกษตรกรของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 

2. ขอขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ จากเดิม สิ้นสุดปีงบประมาณ 2564 
เป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ 2565 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เนื่องจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณด าเนินโครงการ

ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2560-2564) เป็นเงินท้ังสิ้น 9,696.522๒ ล้านบาท ซึ่งผลการด าเนินงาน 
ปี 2560 – 2562 มีเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับเงินอุดหนุน จ านวน 8,051 กลุ่ม 165,213 ราย 
1,421,472.10 ไร่ จ านวนเงินอุดหนุน 3,656,804,850 บาท แต่กรมการข้าวได้จ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรปี 2560 แล้ว 
379,356,450 บาท  ปี 2561  จ านวน 1,154,653,300 บาท 

2. ส าหรับเกษตร ปี 2562 เกษตรกรมีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน 4,683 กลุ่ม 93,404 ราย พ้ืนที่ 0.77 ล้านไร่ 
วงเงิน 2,122,795,100 บาท  แต่ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว จ านวน 1,202,692,600 บาท อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 
2,310,400 บาท ยังขาดต้องจ่ายเงินอุดหนุน 917,792,100 บาท (เกษตรกรอีก 1,384 กลุ่ม 27,119 ราย 
269.92 ล้านไร่)  

3. ซึ่งคณะกรรมการนโยบายและบรหิารข้าวแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เห็นชอบให้กรมการข้าว
ขอใช้งบกลางรายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 917,792,100 บาท และตามระเบียบการใช้งบกลางฯ 
ส านักงบประมาณได้เสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้กรมการข้าวใช้งบกลางฯ  869 ,931,400 ล้านบาท และโอน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กข.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาการผลิต
ข้าวอินทรีย์ให้ยั่งยืนต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เปลี่ยนแปลงงบประมาณอีก 47,860,700 บาท  และให้เสนอคณะรัฐมนตรีขอใช้งบกลางฯ ต่อไป  
4. ส าหรับระยะเวลาด าเนินโครงการ เนื่องจากการผลิตข้าวอินทรีย์ส่วนใหญ่จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

- ธันวาคมของทุกปี ท าให้การตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการจ่ายเงิน
อุดหนุนแล้วเสร็จข้ามปีงบประมาณ ซึ่งเกินระยะเวลาตามแผนที่ก าหนดไว้ท าให้การด าเนินโครงการไม่สามารถเสร็จ  
ตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ไว้แล้ว จึงจ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาโครงการจากเดิมสิ้นสุด  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามปริมาณงานท่ียังเหลือ 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมการข้าว  
รับความเห็นของส านักงบประมาณ (หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/14637 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564) 
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 
  



3 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2564 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140964 
 
เรื่อง : ขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ านวน 3 โครงการ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้ อนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่  
จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 

1. โครงการอ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จากเดิม 7 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2561) เป็น 
11 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2565) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการทีได้รับอนุมัติไว้เดิม 3,745 ล้านบาท 

2. โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเรื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ จากเดิม 11 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 – 2564 เป็น 15 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2568) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการทีได้รับอนุมัติไว้เดิม 
4,800 ล้านบาท 

3. โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา จากเดิม 6 ปี (ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 – 2564) เป็น 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2568) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการทีได้รับอนุมัติไว้
เดิม 3,987 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ความเป็นมาของโครงการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ได้พิจารณาเสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ า
ต้นทุนส าหรับใช้ในการเกษตร การอุปโภค-บริโภค การท่องเที่ยว และการอุตสาหกรรม รวมทั้งบรรเทาปัญหาอุทกภัย 
ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงปี พ.ศ. 255๔ - 255๘ คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ด าเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่หลายโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรวมถึงโครงการดังต่อไปนี้ 

(1) โครงการอ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 อนุมัติให้ด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก  

จังหวัดสระบุรี โดยมีแผนการด าเนินโครงการ ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕55 - พ.ศ. ๒๕60) กรอบวงเงินโครงการ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้กรอบระยะเวลาด าเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 
จ านวน 3 โครงการ สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างทีได้ปรับปรุงใหม่ 
ตามข้อเท็จจริง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทั้งสิ้น 3,745,000,000 บาท และมีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 อนุมัติให้ขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ  
เป็น ๗ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕55 - พ.ศ. ๒๕61) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ 
เพื่อเพิ่มแหล่งน้ าต้นทุน จ านวน 61 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตอ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 
จ านวน 25,500 ไร่ 

(2) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 อนุมัติให้ด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารี  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีแผนการด าเนินโครงการ 8 ปี (ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕54 - พ.ศ. ๒๕61) 
กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น 4,800,000,000 บาท และมีมติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาด าเนินโครงการ เป็น 11 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕54 - พ.ศ. ๒๕64) ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิม  
โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเพิ่มแหล่งน้ าต้นทุน จ านวน 73.70 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  
ในเขตอ าเภอท่าปลา และอ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 53,500 ไร่ 

(3) โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  3 พฤศจิกายน 2558 อนุมัติให้ด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้ 

อันเนื่องมาจาก พระราชด าริ จังหวัดพะเยา โดยมีแผนการด าเนินโครงการ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 - พ.ศ. ๒๕64) 
กรอบวงเงินโครงการทั้งสิ้น 3,981,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเพิ่มแหล่งน้ าต้นทุน จ านวน  
90.50 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จ านวน 28,000 ไร่  
และสามารถส่งน้ าให้กับโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ในฤดูแล้งได้อีก จ านวน 35,000 ไร่ 

2. เหตุผลความจ าเป็นในการขอขยายระยะเวลาโครงการ สรุปได้ดังนี้ 
(1) โครงการอ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

กรมชลประทาน ได้เริ่มด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มาตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 25๕5 โดยปัจจุบันด าเนินงานก่อสร้างงานเขื่อนหัวงาน และงานระบบส่งน้ าฝั่งขวา แล้วเสร็จ คงเหลืองานระบบ 
ส่งน้ าฝั่งซ้ายที่มีความล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากราษฎรเจ้าของที่ดินบางส่วนไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ จึงมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการปรับเปลี่ยนแนวท่อส่งน้ า และแก้ไขแบบก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของราษฎร 
และเป็นการลดผลกระทบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ โดยได้พิจารณาให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและถูกต้อง 
ตามหลักวิศวกรรม ปัจจุบันด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ระหว่างการส่งมอบงานทั้งสัญญา  
ซึ่งกรมชลประทาน ได้วางแผนการด าเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ ามวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(2) โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
กรมชลประทาน ได้เริ่มด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๔ โดยปัจจุบันด าเนินงานก่อสร้างงานเขื่อนหัวงานแล้วเสร็จ คงเหลืองานระบบท่อส่งน้ า



5 

 

และงานระบบท่อส่งน้ าสายซอยที่มีความล่าช้ากว่าแผนงานที่วางไว้ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ท าให้แบบก่อสร้างที่ออกแบบไว้เดิมไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จึงต้องท าการปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มเติมแบบก่อสร้าง 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของราษฎรและสภาพพื้นที่ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 99 กิโลเมตร  
ส่งน้ าให้พื้นที่ชลประทานได้แล้ว 14,600 ไร่ คงเหลือที่ต้องด าเนินการอีกประมาณ 82 กิโลเมตร เพื่อส่งน้ าให้พื้นที่
ชลประทานอีก 38,900 ไร่ ซึ่งกรมชลประทาน ได้วางแผนการด าเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารีอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๘ 

(3) โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา 
กรมชลประทาน ได้เริ่มด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา  

มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๕๙ โดย ได้ว่าจ้าง บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จ ากัด (มหาชน) เพื่อด าเนินการก่อสร้างงาน
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ แต่เมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา 
มีผลงานสะสม ร้อยละ 20.65 กรมชลประทานจึงได้บอกเลิกสัญญาดังกล่าวเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และปัจจุบัน
อยู่ระหว่างด าเนินการประกวดราคาใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งกรมชลประทาน ได้วางแผนการด าเนินงาน 
โครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพะเยา ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๘ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ กรณีโครงการอ่างเก็บน้ าน้ าปี้อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดพะเยา ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาใช้สิทธิของผู้ว่าจ่างภายหลังบอกเลิกสัญญาเพื่อเรียก
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากผู้รับจ้างรายเดิมในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามสัญญาด้วย 

2. ในการริเริ่มแผนงาน/โครงการต่างๆ ในระยะต่อไป ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2560 (เรื่อง การพิจารณาและตรวจสอบความพร้อมในการด าเนินการตามแผนงาน/
โครงการของส่วนราชการ และการตรวจสอบข้อมูลผู้ละทิ้งงานราชการ) และมติคณะรัฐมนตรีวันที ่20 พฤศจิกายน 2561 
(เรื่อง การตรวจสอบและจัดเตรียมความพร้อมในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐ) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการด าเนินงานตามแผน/โครงการที่ต้องขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด
แผนงาน/โครงการหรือขอขยายระยะเวลาการด าเนินการออกไปในลักษณะเดียวกันกับท่ีเสนอมาในครั้งน้ีอีก 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2564 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140964 
 

เรื่อง : ขอขยายเวลาด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 
1. อนุมัติการขยายเวลาด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบ

ครอบคลุมพื้นท่ีจากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 เป็นสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2565 
2. อนุมัติปรับรายละเอียดงบประมาณจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีเคยให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่  

25 พฤษภาคม 2564 เพื่อสนับสนุนท่อนพันธุ์มันส าปะหลังสะอาดเฉพาะค่าท่อนพันธุ์มันส าปะหลังสะอาด  
จ านวน 200,000,000 ล า ล าละ 2 บาท กรอบวงเงินงบประมาณ 400,000,000 บาท โดยขอปรับเป็นค่าท่อนพันธุ์
มันส าปะหลัง ล าละ 2 บาท และให้สามารถเบิกจ่ายค่าขนส่งท่อนพันธุ์มันส าปะหลังสะอาดเพิ่มเติมได้ในกรณีมีการขนส่ง
ท่อนพันธุ์จากแหล่งแปลงพันธุ์มันส าปะหลังสะอาดข้ามจังหวัด โดยการเบิกจ่ายงบประมาณค่าขนส่งตามระยะทาง  
ตามอัตราที่กรมบัญชีกลางก าหนด ทั้งนี้ อยู่ภายใต้กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการปลูกมันส าปะหลังสะอาด  
และทนทานต่อโรคใบด่างมันส าปะหลังเดิมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 อนุมัติการด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม

โรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง และส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรใช้มันส าปะหลังสะอาด  
และทนทานต่อโรคใบด่าง และเห็นชอบอนุมัติงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการ ภายใต้กรอบวงเงิน 1,329,223,200 บาท 
ระยะเวลาด าเนินโครงการระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็น
ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบพื้นที่ปลูกมันส าปะหลัง  
ของเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่  
อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดซ้ าของโรคใบด่างมันส าปะหลังอีก 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สามารถด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามระเบียบของทางราชการในการใช้จ่ายงบประมาณเหลื่อมปีได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2564 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140964 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (สหราชอาณาจักร) 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมๆว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตระหว่างสมาคมประชาชาติ  
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (สหราชอาณาจักร) ท้ังนี้ 
หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างปฏิญญาร่วมฯ ข้างต้น ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศ
ไทย ขอให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วม
ดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(อาเซียน) และสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือ (สหราชอาณาจักร) วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดทิศทาง  
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนร่วมกัน ที่จะน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่น 
และครอบคลุม สามารถฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว และยั่งยืน โดยมีสาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
รวม 11 ด้าน ได้แก่ (1) การฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 (2) การเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานอาเซียน-สหราชอาณาจักร  
(3) ความเป็นเลิศด้านกฎระเบียบ (4) นวัตกรรมดิจิทัล (5) บริการทางการเงิน (6) การเติบโตอย่างยั่งยืน (7) โครงสร้าง
พื้นฐาน (8) ทักษะและการศึกษา (9) การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (10) การส่งเสริมบทบาท
ทางเศรษฐกิจของสตรี และ (11) การเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวง 
การต่างประเทศและกระทรวงคมนาคมไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  

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

เพื่อก าหนดทิศทางการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ 
การค้า และการลงทุนร่วมกัน ที่จะน าไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ที่ยืดหยุ่น และครอบคลุม สามารถฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด -19 ได้อย่าง
รวดเร็ว และยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และสหราชอาณาจักรบรเิตนใหญแ่ละไอรแ์ลนดเ์หนือ (สหราชอาณาจักร) ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2564 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140964 
 
เรื่อง : (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2565 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2565 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. รายงานว่า โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้จัดท า (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2565 เพื่อเป็นกลไก เครื่องมือ กฎระเบียบในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และเป็นแนวทางให้เกิดการอนุรักษ์ 
คุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
โดย (ร่าง) นโยบายและแผนฯ เป็นแผนระดับท่ี 3 ซึ่งที่ผ่านมามีการด าเนินการสรุปได้ ดังนี้ 

1.1 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ด าเนินการจัดประชุม Technical Focus Group จ านวน 6 ครั้ง 
และจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่  6 พื้นที่  ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสงขลา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดตรังรวมทั้งมีการจัดประชุมวิพากษ์ (ร่าง) นโยบายและแผนฯ 1 ครั้ง โดยมีผู้แทน
จากส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง และผู้แทนชุมชนชายฝั่งเข้าร่วม 

1.2 คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งแห่งชาติ  
[รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน] ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562  
มีมติเห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2564 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปด าเนินการปรับแก้ไข 
และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ได้ด าเนินการปรับแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว 

1.3 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒนาฯ) ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่  

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

เพื่อจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งตามกรอบระยะเวลา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) นโยบายดังกล่าว โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของ
ความเชื่อมโยงแผน เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และกลไกการขับเคลื่อนแผน โดยควรมุ่งเน้นประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม
และชุมชนในพื้นที่ให้มากขึ้น และด าเนินการจัดท ากลไกและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ในการสร้างหลักประกันส าหรับ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน พร้อมท้ังปรับกรอบระยะเวลาเป็น พ.ศ. 2564 - 2565 
และให้ ทส. ด าเนินการเสนอ (ร่าง) นโยบายดังกล่าว เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ ทส. 
โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ปรับตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

2. (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2565 
มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

2.1 วัตถุประสงค์ ได้แก่ 
2.1.1 เพ่ืออนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทางทะเล และสนับสนุนการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
2.1.2 เพื่อให้เกิดการพัฒนากลไก เครื่องมือ กฎระเบียบในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝั่ง ให้สามารถเช่ือมโยงการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม และเห็นผลเป็นรูปธรรม 
2.1.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและบูรณาการการท างานของภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
2.2 เป้าหมาย ได้แก่ 

2.2.1 ทรัพยากร คุณภาพสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์ 
คุ้มครองและฟื้นฟูให้สามารถเป็นฐานสนับสนุนการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

2.2.2 เกิดความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ลดความขัดแย้งของการพัฒนา 
บนฐานการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน 

2.2.3 มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังที่ครอบคลุมทั้งระบบ มีประสิทธิภาพ 
บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2.2.4 มีองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม และบุคลากรที่มีศักยภาพและเพียงพอต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

2.3 มาตรการบริหารจัดการ 4 มาตรการ ประกอบด้วย 

มาตรการที่ 1 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอย่างสมดุลและเป็นธรรม  งบประมาณ 
1,914.87 ล้านบาท 

แนวทาง ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1) อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟูระบบนิเวศ ทรัพยากรทางทะเล 1) เพิ่มพื้นท่ีป่าชายเลน 2,000 ไร่ต่อปี 
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และชายฝั่งที่มีความส าคัญ หรือมีแนวโน้มเสื่อมโทรม 
2) บริหารจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง และก าหนดแนวทาง
แผนงานป้องกันและแก้ ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ ง 
อย่างบูรณาการในรูปแบบกลุ่มหาด 
3) พัฒนาเครื่องมือ กลไก ระบบฐานข้อมูลติดตามและประเมิน
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล 
4) พัฒนา กลไก เครื่องมือ กฎระเบียบในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามอ านาจแห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
พ.ศ. 2558 
5) ประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งเพิ่มเติม  
และเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่ 
6) เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในทะเล
และชายฝั่ง 
7) เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ 
ทางทะเลและชายฝั่ง 

2) มีพื้นที่ปะการังสมบูรณ์มากกว่าร้อยละ 9 ในปี 
2565 และพื้นท่ีปะการังเสียหายน้อยกว่าร้อยละ 50 
ในปี 2565 
3) พื้นที่หญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟู 156 ไร่  
4) พื้นที่คุ้มครองทางทะเลเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ
1,000 ตารางกิโลเมตร 
5) อัตราการรอดตายจากการเกยตื้นของสัตว์ทะเลหายาก 
ร้อยละ 90 
6) จ านวนแผนบริหารจัดการขยะทะเลและพิทักษ์สัตว์
ทะเลหายากระดับประเทศและระดับพื้นที่ 3 เรื่อง 
แ ล ะ มี ร ะ บ บ ฐาน ข้ อ มู ล ติ ด ต าม แ ล ะป ระ เมิ น 
ก า ร เปลี่ ยนแปลงพื้ นที่ ชายฝั่ งทะเลที่ ทั น ส มั ย  
มีประสิทธิภาพ 1 ระบบ 
7) ก าหนด Environmental Checklist ส าหรับสิ่งก่อสร้าง 
ริมทะเลที่มีการยกเว้นการท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
8) น้ าเสียตามชายฝั่ ง และเกาะทั่วประเทศได้รับ 
การบ าบัดอย่างน้อยร้อยละ 30 ภายในปี 2565  
และร้อยละ 50 ในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล 
อย่างน้อย 10 แห่ง 

ตัวอย่างโครงการ ตัวอย่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1) โครงการจัดท าแผนท่ีปะการังท่ัวประเทศ 
2) โครงการบูรณาการแผนการท่องเที่ ยวแบบยั่ งยืน 
ที่เกี่ยวข้องกับแนวปะการัง 
3) โครงการศึกษาวิจัยขยะทะเลและผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและสัตว์ทะเลหายาก 
4) จัดท าระบบตรวจสอบ ติดตาม แจ้งเตือนมลพิษทาง
ทะเลและสัตว์ทะเลมีพิษ 
5) จัดท าร่างแนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ของประเทศ 

ทส. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
กระทรวงคมนาคม (คค.) 
กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
(ศรชล.) 
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) (GISTDA) 
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มาตรการที่ 2 บริการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
งบประมาณ 673 ล้านบาท 

แนวทาง ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1) แบ่งเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ตามแนวคิดการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่ Marine 
Spatial Planning (การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล) 
2) บริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล ประมงชายฝั่ง  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ฟาร์มทะเลตามแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 
3) บริหารจัดการทรัพยากรสินแร่และแหล่งพลังงาน 
ในทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
4) ส่งเสริม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนการท่องเที่ยวในพื้นที่
ทางทะเลและชายฝั่ง สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐาน
ศักยภาพการรองรับของพื้นที่และกระจายผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม 
5) เพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการขนส่ง การเดินทาง 
ทางทะเลอย่างปลอดภัย เช่ือมโยงเป็นระบบ ควบคุมได้ 
และไม่กระทบกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

1) ต้นฉบับแผนที่การจ าแนกเขตทางทะเลและชายฝั่ง
ในลักษณะ One Marine Chart จ านวน 1 ฉบับ 
2) พื้นที่หาดสมดุลได้รับการปกป้องและก าหนด
มาตรการตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
พ.ศ. 2558 จ านวน 10 กลุ่มหาดภายในปี 2565 
3) ร้อยละของความส าเร็จในการบริหารจัดการ 
การประมงทะเล โดยมีการท าประมงไม่เกินศักยภาพ
การผลิตของปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ าที่จะจับมาใช้
ประโยชน์ได้ (MSY) ซึ่งค านวณโดยกรมประมง 
4) ลดระดับการท าการประมง IUU ผ่านการควบคุม 
ตามระบ บการติ ดตาม  ควบ คุ ม  และ เฝ้ าระวั ง 
(Monitoring, Control and Surveillance System : 
MCS) 
5) ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร (Ocean Health Index) 
มีค่ามากกว่าร้อยละ 75 ในปี 2565 

ตัวอย่างโครงการ ตัวอย่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 ) โครงการจั ดท าแผนที่ การจ าแนกเขตทางทะ เล 
และชายฝั่งในลักษณะ One Marine Chart 
2) โครงการจัดท าระบบส่งเสริมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ที่มีศักยภาพส าหรับอาชีพประมงพ้ืนบ้านโดยเฉพาะ 
3) แผนงานก ากับการยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา
และการใช้ประโยชน์จากสินแร่และแหล่งพลังงานในทะเล 
ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับลักษณะของทะเลไทย 
4) แผนงานการศึกษาและประเมินสถานการณ์แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความอ่อนไหวภายใต้การพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ทส. กษ. คค. มท. ศรชล. 
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) 
กระทรวงพลังงาน (พน.) 
กระทรวงแรงงาน (รง.) 
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) 
สศช. 
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5) จัดตั้งเขตสงวนรักษา 17 แห่ง และเขตการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 50 แห่ง 
มาตรการที่ 3 เสริมสร้างประสิทธิภาพกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเน้นการมีส่วนร่วม
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง งบประมาณ 5,203.7 ล้านบาท 

แนวทาง ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1) บริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด 
และมีการประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดในกรณีที่
จังหวัดมีพื้นที่อยู่ในระบบหาดเดียวกัน 
2) เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทคณะกรรมการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัดโดยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การเพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบ
บูรณาการ 
3) มีฐานข้อมูลสารสนเทศการใช้ประโยชน์พื้นที่ทะเลด้านต่าง 
ๆ ครอบคลุมพื้นท่ีทางทะเลและชายฝั่ง และจังหวัดชายทะเล 
4) จัดตั้ งศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง 
ใน ก า ร ร วบ ร วม วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ที่ ทั น เห ตุ ก า ร ณ์  
มีการแลกเปลี่ยนจากทุกแหล่งทั้ งหน่วยงานราชการ 
และเครือข่ายทางทะเลและชายฝั่ง และจังหวัดชายทะเล 
เพื่อการสั่งการและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที 
5) ส่งเสริมการด าเนินงานของกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชายฝั่ง 
6) ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม 
ชมรมในการร่วมอนุรักษ์ ติดตาม เฝ้าระวังทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 
7) ปรับสมดุลโครงสร้างองค์กรในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล 
8) บริหารจัดการองค์ความรู้ และส่งเสริมการศึกษา วิจัย 
พัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง 
9) ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ จิตส านึก ความตระหนัก 

1) จ านวนชุมชนชายฝั่ ง อปท. ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ และส่งเสริมบทบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ต่อปี 
2) ระดับความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ อนุรักษ์ คุ้มครอง เฝ้าระวัง ขององค์กรเอกชน 
สมาคม ชมรม และสังคมต่อทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ร้อยละ 80 ในปี 2565 
3) ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 1 แห่ง 
และจ านวนเครือข่าย ครบทั้งสิ้น 24 จังหวัดชายฝั่ง
ทะเล 
4) เผยแพร่องค์ความรู้ทางทะเลและสามารถบริหาร
จัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 เรื่องต่อปี 
5) ระบบฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากรป่าไม้ Near 
Real Time 1 ระบบ 

ตัวอย่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ทส .คค. มท. 

ตัวอย่างโครงการ 
1 ) แผนงานก าหนดขอบ เขต  (Zoning) ก าร ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
2) โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังเตือนภัยพิบัติและ
เหตุการณ์ทางทะเลและชายฝั่ง 
3) แผนงานความร่วมมื อ เครือข่ ายการอนุ รักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
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ความเข้าใจในบริบทการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทางทะ เลและชายฝั่ งของผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ย  
และประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
มาตรการที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาความร่วมมือบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันจากความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณจากแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน 

แนวทาง ตัวอย่างตัวชี้วัด 
1) สร้างความเข้มเเข็งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
2) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทางทะเลให้ทันสมัยและสอดคล้อง 
กับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล  
ค.ศ. 1982 

1) แนวทางและ Road Map ในการส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการปกป้อง รักษา และฟื้นฟู
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล จ านวน 1 เรื่อง 
2) แนวทาง และ Road Map ในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 
( United Nations Convention on the Law of 
the Sea : UNCLOS) 
3) จ านวนความร่วมมือกับต่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีกิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละปี
เพิ่มขึ้น 2 เรื่องต่อป ี

ตัวอย่างโครงการ ตัวอยา่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1) โครงการด าเนินการศึกษากฎหมายทางทะเล และจัดท า 
Road map 
2) โครงการอนุวัติตามและแสวงหาประโยชน์จากความ 
ตกลงทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในระดับทวิภาคีพหุภาคี  
และนานาชาติ 
3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ 
สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 

กต. กษ. คค. พน. มท. อก. ศรชล. 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าไม่ขัดข้องต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564 - 2565 เนื่องจากเป็นกลไก เครื่องมือ กฎระเบียบในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
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1. ความเช่ือมโยงแผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่ 2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ขอให้เพิ่มเติมประเด็น
ย่อยที่ 4.2.4 พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

2. ความเชื่อมโยงแผนระดับที่ 3 ท่ีเกี่ยวข้องกับกรมประมง คือ แผนการบริหารจัดการประมงทะเล ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2563 – 2567 ของกรมประมง ซึ่งกรมประมงได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนดังกล่าวตามข้อเสนอของส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก าหนดเป็นแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 
โดยขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 
และให้กรมประมงรับข้อสังเกตจากคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติไปด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป จึงขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับปรุงข้อมูลแผนดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน 

3. ตัวช้ีวัดที่ก าหนดในแต่ละมาตรการ ขอให้ระบุหลักเกณฑ์/ห้วงเวลาในการประเมินในแต่ละตัวช้ีวัด 
4. มาตรการที่ 2 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

แนวทางที่ 1.2) บริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเล ประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ฟาร์มทะเลตามแนวทาง  
การพัฒนาที่ยั่งยืน ขอให้แก้ไขแนวทางเป็น บริหารจัดการทรัพยากรการประมงน้ าจืด และการประมงทะเลตามแนวทาง 
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

5. มาตรการที่ 2 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ตัวช้ีวัด
ส าคัญ/เป้าหมายที่ 2.5 อัตราการจับสัตว์น้ าการลงแรงประมงทะเลใน 1 ช่ัวโมง ในน่านน้ าไทยเพิ่มขึ้น ขอให้แก้ไขเป็น 
อัตราการจับสัตว์น้ าในน่านน้ าไทยเพิ่มขึ้น ในปี 2565 

6. ปรับปรุงตัวย่อของกรมประมง จาก กปม. เป็น กป. 
ทั้งนี้ ในส่วนของการน าแผนไปก าหนดแนวทางหรือข้อก าหนดหรือกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ควรมุ่งเน้นการมี

ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะชาวประมงทั้งประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์เนื่องจากเป็นผู้ใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรทางทะเลโดยตรง เพื่อให้เกิดการยอมรับและร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรและการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน และควรมีการบูรณาการในการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  
เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปสู่การสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเล 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อมรับความเห็น ข้อสังเกต รวมทั้งข้อเสนอแนะของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม ส านักงบประมาณ และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2564 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140964 
 
เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น เพื่อด าเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 
และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 

 
สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติงบประมาณรายชจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจเป็น จ านวน 3,851.2251 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 จ านวน 3,378 รายการ 
โดยรายละเอียดของแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

2. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ข้อ 106 ในกรณีที่หน่วยงานรับงบประมาณไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนให้  
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 เป็นไป
อย่างต่อเนื่องตามแผนงานท่ีวางไว้ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. จากสถานการณ์น้ าในปัจจุบันซึ่งมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้มีปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าน้อย 

ประกอบกับการอพยพกลับภูมิล าเนาเดิมของประชาชนในภาคอุตสาหกรรม สู่ชนบทเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
อันเนื่องมาจากการได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ าเพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งกองอ านวยการน้ าแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ าต้นทุนในแหล่งเก็บกักน้ าท่ัวประเทศ พบว่ามีปริมาณน้ ารวม 
35,713 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 44 ของความจุเก็บกักท้ังประเทศ สามารถใช้การได้ 11,633 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็นร้อยละ 20 ของความจุเก็บกักท้ังประเทศ จ าแนกเป็นรายภาคได้ดังนี้ 

 

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

เพื่อที่หน่วยงานจะได้ด าเนินการโครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทา
ปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 ซึ่งจะเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับ
ปริมาณน้ าฝนในฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล รวมถึงเป็นการป้องกันสถานการณ์ฉุกเฉินลดความเสี่ยง 
จากน้ าหลาก ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าได้อย่างรวดเร็ว 
ทั นต่ อ เห ตุ ก ารณ์ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ ภั ยแล้ งปี 
2564/2565 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ภาค ปริมาณน้ าในแหล่งเก็บกักน้ า 
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ าใช้การ  
(ล้าน ลบ.ม.) 

รวมท้ังสิ้น 35,713 11,633 
เหนือ 8,389 1,485 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 5,799 3,897 
กลาง 340 292 
ตะวันตก 15,204 1,793 
ตะวันออก 1,308 1,160 
ใต ้ 4,673 3,006 

2. สทนช. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการการรับมือฤดูฝน ปี 2564 
จ านวน 10 มาตรการ โดยแจ้งให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพิจารณามอบหมายหน่วยงานในสังกัด ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัดท าแผนงานรองรับสถานการณ์ขาดแคลน
น้ าเสนอคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดพิจารณาความเหมาะสม พร้อมทั้ งจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน  
โดย สทนช. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการเสนอโครงการ ดังน้ี 

1) เป็นแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน 2564 

2) เป็นแผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าในฤดูฝนเพื่อส ารองน้ าไว้ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/2565 

3) เป็นแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการในพื้นที่เป้าหมายเฝ้าระวังที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย และพื้นที่  
เฝ้าระวังที่อาจเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ า ตามผลการประเมินสถานการณ์น้ าของกองอ านวยการน้ าแห่งชาติ 

4) เป็นแผนงานซ่อมแซม/ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าและการเก็บกักน้ า 
งานปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ า งานก าจัดวัชพืช บ่อน้ าบาดาล และธนาคารน้ าใต้ดินท่ีมีความพร้อมสามารถด าเนินการได้ทันที 

5) เป็นแผนงาน/โครงการที่อยู่ภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน และไม่เข้าข่ายเป็นงานที่จะต้องถ่ายโอนภารกิจ 
ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6) เป็นแผนงาน/โครงการที่ไม่ซ้ าซ้อนกับแผนงาน/โครงการที่บรรจุในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แล้ว หรือก าลังจะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งงบประมาณอื่น 

7) ให้หน่วยงานเสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 จากโครงการ/รายการที่ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และมีงบประมาณเหลือจ่าย และ/หรือรายการ  
ที่หมดความจ าเป็น และ/หรือรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถด าเนินการได้ทัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี
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ในโอกาสแรก หากงบประมาณดังกล่าวข้างต้นของส่วนราชการมีไม่เพียงพอ จึงจะสามารถขอรับการสนับสนุน
งบประมาณได้ 

8) กรณีโครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัด หรือหน่วยงานท้องถิ่น ต้องน าแผนงานไปบรรจุในแผนพัฒนาจังหวดั 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551  
ให้เรียบร้อยก่อนเสนอแผนงาน/โครงการ 

9) การด าเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อ 20 การแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้
วิธีการซื้อหรือจ้างหรืออ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป 

10) ให้หน่วยงานที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณต้องจัดส่งแบบรูปรายการ และประมาณการราคา  
ค่าก่อสร้าง (ปร.4 และ ปร.5) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงบประมาณก าหนด 

11) แผนงาน/โครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 120 วัน และไม่เกินเดือนมกราคม 2565 

3. สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ได้ด าเนินการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ
จากหน่วยงานที่เสนอขอปรับแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี  2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 
2564/2565 โดยใช้งบประมาณเหลือจ่ายของหน่วยงานมาด าเนินการ ได้แก่  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(กรมชลประทาน) รวมทั้งสิ้น 14 รายการ วงเงินงบประมาณ 56.5130 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างด าเนินโครงการ 

4. สทนช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ได้ด าเนินการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ
จากหน่วยงานเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์และแนวทางในการเสนอโครงการตามข้อ 2. พบว่ามีแผนงานโครงการที่ต้อง
ด าเนินการเพื่อรองรับสถานการณ์ฤดูฝน ปี 2564 และเก็บกักน้ าไว้เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 รวมถึง
การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ ให้สามารถเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าได้อย่า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จ านวน 3 กระทรวง 5 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 4,248 รายการ 
วงเงินงบประมาณรวม 4,998.6507 ล้านบาท 

5. ส านักงบประมาณได้พิจารณาน าเรื่องตามข้อ 4. กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาแล้ว นายกรัฐมนตรี
เห็นชอบในหลักการให้หน่วยรับงบประมาณจ านวน 3 กระทรวง 5 หน่วยงานด าเนินการตามโครงการสนับสนุน  
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 
จ านวน 3,378 รายการ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 3,851.2251 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณฉีุกเฉินหรอืจ าเป็น และให้พิจารณาด าเนินการ 
ดังนี ้

1) ให้หน่วยรับงบประมาณ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด 9 จังหวัด เป็นเป็นผู้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยตรงตามขั้นตอนของระเบียบและแนวทางที่
เคยปฏิบัติต่อไป 

ส าหรับโครงการของจังหวัดซึ่งต้องบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ขอให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ตรวจสอบก่อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากยังมิได้ก าหนดอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด เห็นควรให้ไปด าเนินการบรรจุในแผนพัฒนา
จังหวัดให้ครบถ้วนก่อน ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ หากพบว่า
เป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ขอรับการจัดสรร
งบประมาณได้โดยตรง หากมีใช่ ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

2) ให้หน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้เร่งรัดด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 
และเร่งรัดการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน หรือไม่เกินเดือนมกราคม 2565 โดยให้จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อขอท าความตกลงในรายละเอียดกับส านักงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 

3) ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  ในฐานะฝ่ายเลขานุการกองอ านวยการน้ าแห่งชาติติดตาม  
และประเมินผลการด าเนินโครงการ เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการด าเนินโครงการ  
ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบด้วย 

ในการนี้ สทนช. ได้พิจารณาด าเนินการและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานตามความเห็นของส านักงบประมาณ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้ 

(1) หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ด าเนินโครงการแล้ว สทนช. จะด าเนินการแจ้งหน่วยรับงบประมาณ
ให้เร่งรัดด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยตรงตามขั้นตอนของระเบียบและแนวทางที่เคยปฏิบัติ ส าหรับโครงการของจังหวัด  
ซึ่งต้องบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2551 สทนช. ได้ก าหนดไว้ในแนวทางในการเสนอโครงการตามข้อ 2 . ข้อ 8) แล้ว ส่วนแผนงานโครงการ 
ที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สทนช. ได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมส่งเส ริมการปกครอง
ท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบหน่วยรับงบประมาณและด าเนินการให้สอดคล้องตามความเห็นของส านักงบประมาณด้วยแล้ว 

(2) ในส่วนของการเร่งรัดด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน หรือไม่เกินเดือนมกราคม 2565 
สทนช. ได้ก าหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในแนวทางในการเสนอโครงการตามข้อ 2. ข้อ 11) แล้ว และจะด าเนินการแจ้งหน่วย
รับงบประมาณให้เร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติให้ด าเนินโครงการต่อไป 
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(3) สทนช. ได้ก าหนดแนวทางในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินโครงการ เพื่อรายงานผลสัมฤทธิ์หรือ
ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการด าเนินโครงการต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ ไว้ ดังนี้ 

(3.1) แผนงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดรายงานผลการเสนอของบประมาณ การขอรับจัดสรร
งบประมาณ รวมถึงการด าเนินโครงการให้กระทรวงมหาดไทยและส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติทราบทุกวันที่  1  
และ 15 ของทุกเดือน 

(3.2) แผนงานของหน่วยงาน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการเสนอของบประมาณ การขอรับ
จัดสรรงบประมาณ รวมถึงการด าเนินโครงการให้กระทรวงต้นสังกัดและส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติทราบ ทุกวันท่ี 1 
และ 15 ของทุกเดือน 

(3.3) แผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรายงานผลการเสนอ
ของบประมาณ การขอรับจัดสรรงบประมาณ รวมถึงการด าเนินโครงการให้กระทรวงมหาดไทยและส านักงานทรัพยากร
น้ าแห่งชาติทราบ ทุกวันท่ี 1 และ 15 ของทุกเดือน 

6. จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น สทนช. จึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 3,851.2251 ล้านบาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564 
และบรรเทาปัญหาภัยแล้งปี 2564/2565 จ านวน 3,378 รายการ ตามความเห็นของส านักงบประมาณ จ าแนกตาม
กระทรวงและหน่วยงาน ได้ดังนี้ 

ที ่ กระทรวง/หน่วยงาน/รายการ จ านวน 
(รายการ) 

วงเงิน 
(ล้านบาท) 

 รวมท้ังสิ้น 3,378 3,851.2251 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1,051 1,594.7865 
 กรมชลประทาน 1,051 1,594.7865 

1. โครงการซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ าและการเก็บกักน้ า 

1,004 1,411.8005 

2. โครงการปรับปรุงอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ าและการเก็บกักน้ า 

10 93.9500 

3. โครงการขุดลอกเพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพการระบายน้ าและการ
เก็บกักน้ า 

34 78.0460 

4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าในพื้นที่ส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

3 10.9900 
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 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1,572 1,661.9661 
 กรมทรัพยากรน้ า 25 67.1450 

1. โครงการซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ าและการเก็บกักน้ า 

17 42.1980 

2. โครงการปรับปรุงอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ าและการเก็บกักน้ า 

2 12.2000 

3. โครงการขุดลอกเพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพการระบายน้ าและการ
เก็บกักน้ า 

6 12.7470 

 กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 1,547 1,594.8211 
1. โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน 334 1,538.5990 
2. โครงการเติมน้ าใต้ดินระดับตื้นท่ัวประเทศ 44 14.9426 
3. โครงการฟื้นฟูสภาพบ่อน้ าบาดาลเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย

และบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
1,169 41.2795 

 กระทรวงมหาดไทย 755 594.4725 
 จังหวัด  185 138.5377 

1. โครงการซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ าและการเก็บกักน้ า 

1 4.8450 

2. โครงการปรับปรุงอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ าและการเก็บกักน้ า 

7 2.6518 

3. โครงการขุดลอกเพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพการระบายน้ าและการ
เก็บกักน้ า 

176 130.6119 

4. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ า 1 0.429 
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 570 455.9348 

1. โครงการซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ าและการเก็บกักน้ า 

6 3.6030 

2. โครงการปรับปรุงอาคารชลศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ าและการเก็บกักน้ า 

43 30.0421 

3. โครงการขุดลอกเพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพการระบายน้ าและการ
เก็บกักน้ า 

325 318.9305 
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4. โครงการพัฒนาน้ าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค 120 46.8868 
5. โครงการเติมน้ าใต้ดินระดับตื้นท่ัวประเทศ 28 18.3774 
6. โครงการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบกระจายน้ า 48 38.0950 

โดย สทนช. ได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติ  
ต่อคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาด้วยแล้ว ภายใต้กรอบ
วงเงินที่นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบไว้แล้ว และจะแจ้งให้หน่วยรับงบประมาณเร่งรัดด าเนินโครงการ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อป้องกัน  การเกิดอุทกภัย ปี 2564 และบรรเทาปัญห าภัยแล้งปี 
2564/2565 ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ ให้แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา รวมถึงให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการ  
ให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ ต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ และให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติและหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณ (หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/18102 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2564) 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ในส่วนของการยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการคลัง การรับเงิน 
การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติขอท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลังก่อนด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2564 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140964 
 
เรื่อง : แนวทางการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ 
 
สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. กรอบแนวทางการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเชื่อมโยงระบบการประเมิน “ส่วนราชการ” 
กับระบบการประเมิน “ผู้บริหาร” โดยการประเมินหัวหน้าส่วนราชการในก ากับฝ่ายบริหารในมิติผลสัมฤทธิ์ 
(Performance) มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้รวบรวมข้อมูล และในมิติด้านสมรรถนะ (Competency) 
มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. น าแนวทางที่ได้จากการศึกษาองค์กรช้ันน าทั้งในและต่างประเทศเป็นกรอบในการประเมิน
สมรรถนะของข้าราชการพลเรือนสามัญให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนต่อไป 

2. ให้น ากรอบแนวทางการประเมินผู้บริหารฯ ไปใช้กับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นข้าราชการ
ประเภทอ่ืนซึ่งอยู่ในก ากับของฝ่ายบริหารโดยอนุโลม และขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐอื่นที่ไม่อยู่ในก ากับของฝ่าย
บริหารน ากรอบแนวทางการประเมินผู้บริหารฯ ไปใช้โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือระเบียบปกติ 
ของหน่วยงานนั้น ๆ 

3. ร่างแบบประเมินผู้บริหารหน่วยงานของรัฐและมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร.  
และส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) 
ด าเนินการในรายละเอียด และประสานองค์กรกลางบริหารงานบุคคลให้ด าเนินการตามกรอบแนวทางการประเมิน
ผู้บริหารฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงาน ก.พ. รายงานว่า 
1. ก.พ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ปี 2552 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญมาจนถึงปัจจุบัน (ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการตามนัยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 76 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให้
ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้อยู่ใต้บงัคับบัญชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งและเลือ่น

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

เพื่อผลักดันภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุ เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และสามารถขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการประเมินผู้บริหารองค์กร 
จะสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และท าให้
ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น (Trust) ในระบบราชการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เงินเดือน) ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเกี่ยวกับการประเมินข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูงและการประเมิน
ส่วนราชการระดับกระทรวงและระดับกรม รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน 
ป.ย.ป. และส านักงาน ก.พ. ร่วมกันขับเคลื่อนตัวช้ีวัดการปฏิรูปประเทศตามประเด็นการขับเคลื่อนของส่วนราชการ  
และให้น าผลสัมฤทธ์ิของการขับเคลื่อนมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการด้วย 

2. ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน ป.ย.ป. จึงได้ร่ววมพิจารณาและเห็นว่า การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเช่ือมโยงการประเมินผู้ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตนร์ คือ “ผู้บริหารองค์กร” เข้ากับการประเมินองค์กรขับเคลื่อน คือ “ส่วนราชการ” โดยมีข้อสังเกตสรุปได้ 
ดังนี ้

2.1 ประเด็นที่ใช้ในการประเมินผู้บริหารองค์การยังไม่สะท้อนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเท่าที่ควร โดยที่ผ่านมาผลการประเมิน “ผู้บริหารองค์การ”  
และผลการประเมิน “ส่วนราชการ” ของบางหน่วยงานพบว่า ไม่เป็นในทิศทางเดียวกัน เช่น ผลการประเมินผู้บริหาร
องค์การมีคะแนนสูง แต่ผลการด าเนินงานของส่วนราชการมีคะแนนต่ า ซึ่งอาจสะท้อนได้ว่า ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน
ผู้บริหารองค์การไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของผู้บริหารในการบริหารจัดการองค์การที่มีผลสัมฤทธิ์ 
และน าไปสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาประเทศได้อย่างชัดเจน 

2.2 ในแต่ละปีจะประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง 
หรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอ ทั้งในส่วนของการประเมินผู้บริหารองค์การ 
ของส านักงาน ก.พ.ร. ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย [ส านักงาน ก.พ. ช้ีแจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า การด าเนินการดังกล่าว 
เป็นการด าเนินการตามนัยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ] และในส่วนของการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการข้าราชการรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด เพ่ือใช้ประกอบการเลื่อนเงินเดือน  
จึงเป็นการท างานที่มีลักษณะซ้ าซ้อนกัน ดังนั้น หากบูรณาการการประเมินผู้บริหารองค์การเข้ากับการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการจะเป็นการลดภาระการด าเนินงานแก่ส่วนราชการ 

ทั้งนี้ ด้วยเหตุข้างต้นนี้ จึงจ าเป็นต้องประสานเชื่อมโยงการประเมิน “ส่วนราชการ” และ “ผู้บริหาร
องค์การ” เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผลการประเมินผู้บริหารองค์การสะท้อนผลสัมฤทธ์ิขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ปัจจุบันความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ซึ่งผู้บริหารองค์การจ าเป็นต้องมีทักษะและสมรรถนะที่สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ ดังนั้น ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน ป.ย.ป.  
จึงได้ศึกษาทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้น าในยุคปัจจุบันจากองค์กรชั้นน าในต่างประเทศและในประเทศ เช่น 
(1) สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) (2) องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
(Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) และ (3) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้บริหารองค์การ ครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ (1) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และความ
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รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการ (2) การสื่อสารและการสร้างความผูกพัน (3) การเรียนรู้และพัฒนา (4) การปฏิรูป/
ปรับเปลี่ยนราชการสู่อนาคต และ (5) การรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 

4. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ประชุมร่วมกับเลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. และผู้อ านวยการ
ส านักงาน ป.ย.ป. เมื่อวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 มีประเด็นส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

4.1 ผลการประเมินผู้บริหารที่ผ่านมาสะท้อนข้อเท็จจริงของการประเมินองค์กรและสมรรถนะผู้บริหารที่ยัง
ไม่เชื่อมโยงกัน นอกจากนี้ ควรสะท้อนเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ รวมทั้งควรปรับสมรรถนะของผู้บริหาร
ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 

4.2 แบบประเมินผู้บริหารเดิมมีรายละเอียดมากและมีความสลับซับซ้อน ท าให้ผู้ประเมินเกิดความสับสน
และไม่ได้มีหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินการที่ชัดเจน ท าให้ผู้ประเมินไม่สามารถจดจ าผลงานที่เป็นรูปธรรมของผู้รับ  
การประเมินได้ 

4.3 ผู้บริการในหน่วยงานของรัฐทุกประเภทควรได้รับการประเมินในลักษณะเดียวกันโดยเฉพาะในเรื่อง
สมรรถนะ เพื่อก ากับให้แนวทางการปฏิบัติราชการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยควรให้ความส าคัญในมิติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยด้วย 

5. ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน ป.ย.ป. ได้จัดท ากรอบแนวทางการประเมินผู้บริหารของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ตัวช้ีวัดการประเมินผู้บริหารองค์การสามารถผลักดันการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ สามารถขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและท าให้ประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นในระบบราชการมากยิ่งข้ึน และจัดท าร่างแบบประเมินผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางและร่างแบบประเมินดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และให้ส านักงาน 
ก.พ. เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

5.1 กรอบแนวทางการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ 
5.1.1 กลุ่มเป้าหมาย 

1) ผู้ประเมิน ได้แก่ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
2) ผู้รับการประเมิน คือ ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ 

ที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า  
จ านวน 153 ส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดจ านวน 76 จังหวัด และผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นข้าราชการ
ประเภทอื่น ซึ่งอยู่ในก ากับของฝ่ายบริหาร (เช่น องค์การมหาชน) นอกจากนี้ อาจพิจารณารวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่น  
ที่ไม่อยู่ในก ากับของฝ่ายบริหาร (เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ศาล และรัฐสภา) 

5.1.2 มิติการประเมิน ประกอบด้วย ด้านผลสัมฤทธ์ิ (Performance) ร้อยละ 70 และด้านสมรรถนะ 
(Competency) ร้อยละ 30 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ที่ ก.พ. ก าหนด ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ได้ปรับปรุงประเด็นการประเมินใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
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และสามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับหน่วยงานของรัฐประเภทอื่นได้ มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

มิติการประเมิน 
ที่มาตัวชี้วัด/ 
ผู้ประเมิน 

1.มิติด้านผลสัมฤทธิ์ (ค่าน้ าหนักร้อยละ 70) 
1.1 นโยบายของรัฐบาล (Agenda) ภารกิจของส่วนราชการ (Function) 

1) ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ  
มติคณะรัฐมนตรี นโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายเร่งด่วน 

2) ผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
3) ผลการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญที่เป็นการบูรณาการการท างานร่วมกัน

หลายหน่วยงาน 
4) ผลการด าเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งานประจ า งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

หลัก งานตามกฎหมาย กฎ หรือภารกิจในพ้ืนท่ี/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
5) ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดสากลที่วัดผลตามภารกิจของหน่วยงาน 
6) ผลการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล 
7) ผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 

1.2 วาระเร่งด่วนหรือภารกิจที่ถูกมอบหมายเป็นพิเศษ (Urgency/assigned Tasks) 
ผลการด าเนินงานในกรณีที่ ได้ รับการมอบหมายภารกิจเพิ่ม เติมเป็นพิ เศษ 

จากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลระหว่างกรอบการประเมิน 
เช่น กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยก าหนดตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกับวาระเร่งด่วนท่ีต้องเผชิญ 

- ก า ร ป ร ะ เมิ น ส่ ว น
ราชการโดยส านักงาน 
ก.พ.ร. 
- ส า นั ก งา น  ก .พ .ร . 
รวบรวมผลการประเมิน 
(ในส่วนนี้ผู้ประเมินไม่
ต้องประเมินเนื่องจากจะ
ใช้ข้อมู ลการประเมิน
ส่วนราชการที่ส านักงาน 
ก.พ.ร. รวบรวมไว้) 
- ผู้บริหารส่วนราชการ
คัดเลือกตัวช้ีวัด 
- ผู้บั งคับบัญชาเป็นผู้
ประเมิน 

2. มิติด้านสมรรถนะ (ค่าน้ าหนักร้อยละ 30) 
2.1 การสื่อสารและการสร้างความผูกพัน (Communication & Engagement) 

ผู้รับการประเมินสามารถสื่อสาร ประสานงาน เพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย แนวทาง 
การท างาน ส่งผลให้งานบรรลุผลสัมฤทธิ์ เกิดประสิทธิภาพ สร้างแรงสนับสนุนและความ
ร่วมมือร่วมใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
2.2 การเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development)  

ผู้รับการประเมินมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมกับส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา
ทุกระดับ ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาทั้งคุณภาพงานและคุณภาพชีวิตอย่างจริงจังต่อเนื่อง 
2.3 การปฏิรูป/ปรับเปลี่ยนราชการสู่อนาคต (Transformation to the Future) 

ผู้รับการประเมินขับเคลื่อนภารกิจหรืองานบริการที่สามารถตอบสนองต่อความ

- เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ เ มิ น
ส ม ร ร ถ น ะ *  โ ด ย
ส านักงาน ก.พ.  
- ผู้บั งคับบัญชาเป็นผู้
ประเมิน 
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ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ 
ที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตผ่านการใช้ข้อมูลในเชิงลึกและการปรับแนวทาง 
การด าเนินการที่ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์กร 
2.4 การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Disciplines, Moral & Ethics) 

ผู้รับการประเมินบริหารงาน ประพฤติปฏิบัติตน พร้อมกับส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติงานท่ีมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของการท างานบนฐานของวินัย คุณธรรม 
และมาตรฐานทางจริยธรรม 
หมายเหตุ : * ส านักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญและแบบประเมินส าหรับหัวหน้าส่วนราชการให้ครอบคลุมประเด็นท่ีได้ศึกษาจากองค์กร
ช้ันน าท้ังในและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ แนวทางการประเมินผู้บริหารฯ จะน ามาใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
5.2 ร่างแบบประเมินผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ ส าหรับนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี 

รวมถึงหน่วยงานภาครัฐประเภทอื่นสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 สรุปผลการประเมิน โดยเป็นสรุปผลคะแนนในภาพรวมของการประเมิน จากส่วนที่ 2 ส าหรับส่วนที่ 2  
การประเมินแยกตามมิติ แบ่งเป็น 2 มิติ ได้แก ่(1) มิติด้านผลสัมฤทธ์ิ (ร้อยละ 70) และ (2) มิติด้านสมรรถนะ (ร้อยละ 30) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นชอบแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ  

แนวทางการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ในการบูรณาการเช่ือมโยงการประเมินผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คือ 
“ผู้บริหารองค์การ” กับองค์กรขับเคลื่อน คือ “ส่วนราชการ” โดยใช้ตัวช้ีวัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ไปเป็นส่วนหน่ึงในการประเมินผู้บริหารองค์การ ซึ่งในการก าหนดตัวช้ีวัดของ
ส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการมุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีการบูรณาการร่วมกัน  
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนระดับชาติอื่น ๆ  
โดยจะท าให้การประเมินผูบ้ริหารของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพมีมาตรฐาน มีความเป็นเอกภาพ รวมถึง
จะท าให้ผลการประเมินผู้บริหารหน่วยงานของรัฐมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-base) และส่งเสริมให้ผู้บริหารต้อง
ให้ความส าคัญกับผลการด าเนินงานของหน่วยงานตามหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญ 
ในการผลักดันภารกิจของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลการประเมินผู้บริหารองค์กรจะสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ 
ขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และท าให้ประชาชนเกิดความเช่ือมั่น (Trust) ในระบบราชการ ทั้งนี้ มีความเห็นว่าการ
ด าเนินการในระยะต่อไป ส านักงาน ก.พ.ร. และส านักงาน ก.พ. ควรมีความชัดเจนในกรอบแนวทาง ร่างแบบประเมิน 
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และช้ีแจงท าความเข้าใจต่อหน่วยงานภาครัฐในแนวปฏิบัติของการประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบทั้ง 3 ข้อ ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ และข้อเสนอแนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง
ข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาประเด็นการประเมิน
ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติมให้ชัดเจน ครอบคลุมถึงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การมีวิสัยทัศน์ในการท างาน 
และการมีผลงานที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้พิจารณาน าดัชนีช้ีวัดสุขภาพองค์กรที่ปัจจุบันใช้อยู่ในภาคเอกชนมาปรับใช้ใน
การประเมินผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐด้วย โดยอาจพิจารณาก าหนดตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับบริบทในภาคราชการ 
เช่น ความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2564 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140964 
 
เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2564 

 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน  
หรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาร พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ครั้งที่ 4 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2564 รวม 14 จังหวัด จ านวน 1,434 โครงการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
3,753,782,278 บาท เพื่อให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แล้ วแต่กรณี 
ในฐานะหน่วยรับงบประมาณ เป็นผู้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุก เฉินหรือจ าเป็น ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ตามขั้นตอน และแนวทางที่ เคยปฏิบัติต่อไป ทั้ งนี้ 
กระทรวงมหาดไทยจะได้แจ้งให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยรับงบประมาณรับทราบความเห็น
และข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามผลพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม  
ครั้งท่ี 29/2564 ไปประกอบการด าเนินการตามขั้นตอนรวมทั้งจัดท าแผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
และยืนยันความพร้อมของโครงการรวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยค านึงถึง
ศักยภาพและความสามารถในการใช้จ่ายความคุ้มค่า ประหยัด เป้าหมาย และประโยชน์ที่ทางราชการและประชาชน  
จะได้รับเป็นส าคัญตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนต รีที่เกี่ยวข้อง 
ให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะเวลาด าเนินการ และความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ในทุกมิติต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 รับทราบมติของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเ งินกู้  

ในคราวประชุมครั้งที่ 32/2564 เมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2564 ในส่วนของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 รวม 14 จังหวัด จ านวน 1,434 โครงการ กรอบวงเงินรวม 3,753,782,278 บาท 

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

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนและผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกเดือน
เมษายน 2564 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และให้กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณต่อไป 
2. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณา

ของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 32/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ทีได้มีมติ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ  
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนด และการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งท่ี 4 ดังน้ี (8) อนุมัติข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งท่ี 4 รวม 14 จังหวัด จ านวน 1,434 โครงการ วงเงินรวม 3,753,782,278 บาท 
โดยให้ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และให้หน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2564 ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมาย  
ให้จังหวัดลพบุรีและอ่างทองเร่งด าเนินการเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาลก่อนริเริ่มด าเนินโครงการเพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายทีเกี่ยวข้อง 

3. ส านักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอเรื่อง ผลการพิจารณาของบคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 
32/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 ว่า ส าหรับโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
ครั้งที่ 4 หากจะพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยโดยส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเร่งรวบรวม
โครงการที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง  
รายการเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น พ.ศ. 2562 และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 และมอบหมายให้จังหวัดรับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามผลพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 29/2564 ไปประกอบ 
การด าเนินการตามขั้นตอน รวมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และยืนยันความพร้อม  
ของโครงการ รวมถึงประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยค านึงถึงศักยภาพ  
และความสามารถในการใช้จ่าย ความคุ้มค่า ประหยัด เป้าหมาย และประโยชน์ที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็น
ส าคัญ ตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้องครบถ้วน
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระยะเวลาด าเนินการ และความเหมาะสมของค่าใช้จ่ ายที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติ  
เพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเท่าที่จ าเป็นตามขั้นตอนต่อไป 

4. กระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่  4 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  7 กันยายน 2564 และผ่านการพิจารณา ของ
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คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้แล้ว ประกอบกับส านักงบประมาณแจ้งว่านายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ  
ให้จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในฐานะหน่วยรับ
งบประมาณด าเนินการตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 4 รวม 14 จังหวัด 
จ านวน 1,434 โครงการ วงเงินรวม 3,753,782,278 บาท โดยให้ ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และให้กระทรวงมหาดไทยน าเรื่อง
เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยเสนอผ่านรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่ก ากับดูแล  
แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน  
หรือจ าเป็น พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (3) ตามขั้นตอนต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของส านักงบประมาณ (หนังสือส านักงบประมาณ ด่วนที่สุด ท่ี นร 0715/18771 
ลงวันที่ 14 กันยายน 2564) และให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
(เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เพื่อด าเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งท่ี 1 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2564) ที่ให้ประเมินผลการด าเนินโครงการและรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ รวมทั้งก ากับ ดูแล 
การด าเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด และจัดเตรียมแผนรองรับการด าเนิน โครงการในสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัวโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2564 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140964 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 33/2564 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 33/2564  
ที่ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของ
โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ และการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายระยะเวลาด าเนินโครงการหอผู้ป่วยวิกฤต ICU NEGATIVE 
PRESSURE COVID19 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็น สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว 

2. อนุมัติให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของ
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า โดยเป็นการขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ จากเดิม
ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2563 - สิงหาคม 2564 เป็น ต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2563 - ธันวาคม 2564 ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว 

3. อนุมัติให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล  
1 มหาวิทยาลัย) โดยเป็นการปรับแผนการด าเนินกิจกรรมการจ้างงานเพิ่มเติมทดแทนในพื้นที่ที่ยังจ้างได้ต่ ากว่า
เป้าหมาย ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564) จ านวน 20,373 อัตราต่อเดือน ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก ากับดูแลการจ้างงานในแต่ละพื้นที่ภายใต้กรอบจ านวน
เป้าหมายการจ้างงานที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณงานที่ก าหนดไว้ เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ จะต้องปฏิบัติตามมาตรการและข้อก าหนดของภาครัฐในการควบคุม
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนท่ีด าเนินการด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. อนุมัติให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการพัฒนาการ
ผลิตและใช้โปรตีนจากแมลงเพ่ือเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ โดยเป็นการขยายระยะเวลาด าเนิน
โครงการจากเดิมสิ้นสุดเดือนกันยายน 2564 เป็นสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่าย
งบประมาณ จากค่าสาธารณูปโภค และค่าวัสดุส านักงาน เป็นค่าวัสดุภายในโรงเรือน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว นอกจากนี้ เห็นควรให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สามารถถัวจ่ายในรายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการฯ 

5. อนุมัติให้กรมส่งเสริมการเกษตร เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็น
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบตามขั้นตอนแล้ว 

6. มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ากับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ เร่งด าเนินการแก้ไขข้อมูล
โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของโครงการในระบบ eMENSCR รวมถึงเร่งด าเนิน
โครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

7. รับทราบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งท่ี 5 รวม 11 จังหวัด 
จ านวน 1,013 โครงการ กรอบวงเงินรวม 3,484,270,381 บาท โดยให้ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น และมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ เร่งปฏิบัติตามขั้นตอนของ
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
พ.ศ. 2562 และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่าย 
ในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
และรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม 2564 โดยเคร่งครัด 
ทั้งนี้ เห็นควรให้หน่วยงานรับผิดชอบ ด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2564 
และครั้งท่ี 32/2564 อย่างเคร่งครัด 

8. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบถนนในพ้ืนที่ (กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามข้อเสนอของจังหวัดที่ไม่ได้รับการสนับสนุน พิจารณาด าเนินการปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อด าเนินการติดตั้งโคมไฟถนน เพื่อเพิ่มแสงสว่างและเสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไปตามความจ า
เป็นและเหมาะสมต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 33/2564 เมื่อวันที่  9 กันยายน 2564  

ซึ่งมี เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ได้มีมติที่ เกี่ยวข้อง  
กับการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการที่ได้รับ
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อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
(พระราชก าหนดฯ) และพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งท่ี 5 เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี ้

1. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ กรณีโครงการหอผู้ป่วยวิกฤต ICU PRESSURE 
COVID 19 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

2. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
เรียนรู้ด้านสัตว์ป่า ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 

3. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ กรณีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม  
รายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

4. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ กรณีโครงการพัฒนาการผลิตและใช้โปรตีน 
จากแมลงเพื่อเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

5. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการ กรณีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่เช่ือมโยงตลาด ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

6. ข้อเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5 (ภายใต้แผนงาน/
โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น : ระดับพื้นท่ี) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าเห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรอง

การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 33/2564 ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

มติ ครม. : 1. รับทราบมติของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 33/2564 เมื่อวันที่  
9 กันยายน 2564 ในส่วนของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5 รวม 11 จังหวัด 
จ านวน 1,013 โครงการ กรอบวงเงินรวม 3,484,270,381 บาท และให้กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) 
ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณต่อไป ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาโครงการ
ในระดับพื้นท่ี จังหวัด และกลุ่มจังหวัดอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมด้วย 

2. อนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 33/2564 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้กระทรวงต้นสังกัด หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการและหน่วยงานทีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก ครั้งท่ี 5 ให้เป็นไปตามข้อ 1. 

3. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) 
ในการเสนอเรื่องนี ้
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 36/2564 วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
140964 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการให้ได้ที่ดินเพิ่มเติมและการจ่ายเงินค่าทดแทน  

เพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถูกเวนคืน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการให้ได้
ที่ดินเพิ่มเติมและการจ่ายเงินค่าทดแทนเพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถูกเวนคืน พ.ศ. ....  ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการให้ได้ที่ดินเพ่ิมเติมและการจ่ายเงินค่าทดแทนเพ่ือชดเชยให้แก่ผู้ถูกเวนคืน เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  18 ธันวาคม 2561 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน  

และการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มอบหมายให้ คค. เป็นหน่วยงานในการจัดท ากฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว 

2. ต่อมาได้ประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562  
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

3. คค. เสนอว่า โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 มาตรา 35 
วรรคหก บัญญัติให้หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการให้ได้ท่ีดินเพ่ิมเติมและการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของท่ีดิน
ที่ถูกเวนคืนฯ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และเพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ 1. ที่มอบหมายให้ 
คค. เป็นหน่วยงานในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง คค. จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างกฎหมายล าดับรอง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและได้มาซ่ึงอสังหาริมทรัพย์ขึ้น โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัด 
คค. ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการเวนคืนรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อท าหน้าที่พิจารณา
ก าหนดเนื้อหาและรายละเอียดกฎหมายล าดับรอง โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้จัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนด

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

เพื่อเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการให้ได้ที่ดิน
เพิ่ ม เติมและการจ่ายเงินค่ าทดแทนเพื่ อชดเชยให้ แก่ผู้ ถูกเวนคืน  
เพื่อให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา 
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการให้ได้ที่ดินเพ่ิมเติมและการจ่ายเงินค่าทดแทนเพ่ือชดเชยให้แก่ผู้ถูกเวนคืน พ.ศ. .... ขึ้น 
เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการให้ได้ที่ดินเพิ่มเติมและการจ่ายเงินค่าทดแทนเพื่อชดเชยให้ถูกเวนคืน  
โดยประชาชนผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับการชดเชยด้วยที่ดินบริเวณใกล้เคียงกับท่ีอยู่อาศัยหรือที่ประกอบการท ามาหาเลี้ยงชีพเดิม 
ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการเวนคืนและได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการเพื่อน า
เงินไปจ่ายค่าชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน ทั้งนี้ ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นกฎหมาย
ล าดับรองที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการอันเป็นสาธารณูปโภค การป้องกันประเทศ 
และการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติหรอืเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน อันจะท าให้การจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. คค. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านเว็บไซต์ของ คค. ตั้งแต่วันที่ 2 – 17 เมษายน 2564 
รวมเป็นเวลา 15 วัน ซึ่งปรากฏว่ามีประชาชนเข้ามาอ่านร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ทางเว็บไซต์ดังกล่าว จ านวน 172 คน 
จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์  

และวิธีการด าเนินการให้ได้ที่ดินเพิ่มเติมและการจ่ายเงินค่าทดแทนเพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถูกเวนคืน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 35 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. 2562 

มติ ครม. : 1. อนัมติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการให้ได้ที่ดนิเพิ่มเติมและการจ่ายเงิน
ค่าทดแทนเพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถูกเวนคืน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไปด้วย 
 


