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  วันนี้ ( 24 กุมภาพันธ 2563)  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ  จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงสรุปสาระสําคัญดังนี ้
 

กฎหมาย 
  1.   เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกากําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม  
    พ.ศ. ....  
  2.   เรื่อง  รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ  
    สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  
  3.   เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด  
    พ.ศ. ....  

เศรษฐกิจ - สังคม 
  4.   เรื่อง  ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือ
    สรางระบบน้ําในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะท่ี 2 ของกรมสงเสริม  
    สหกรณ  
  5. เรื่อง  การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะอนุกรรมการ                                    
    ท่ีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแตงตั้ง  
  6.   เรื่อง  รายงานผลการสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการมรดกโลก วาระป  
    พ.ศ. 2562 – 2566  
  7.   เรื่อง  การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัย
    ฝนท้ิงชวงและอุทกภัย  ป 2562  
 

ตางประเทศ 
  8.   เรื่อง   รางหนังสือแสดงเจตจํานงระหวางองคการจัดการน้ําเสียกับองคการงานระบายน้ํา
    แหงประเทศญี่ปุน ( Japan Sewage Works Agency) 

แตงตั้ง 
  9.  เรื่อง  การแตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองคการสวนสัตว 
  10.  เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ 
    สรางสรรคแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  
 
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 

กฎหมาย 



 

 

2 

1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกากําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกากําหนดสาขาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ควบคุม พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และใหดําเนินการตอไปได  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดใหวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาธรณีวิทยาและสาขาอนามัยส่ิงแวดลอม 
เปนวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควบคุม เพ่ิมเติม  (ปจจุบันมี 4 สาขา ไดแก (1) สาขานิวเคลียร                  
(2) สาขาการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานวิทยาศาสตรและการควบคุมมลพิษ (3) สาขาการผลิต การควบคุม 
และการจัดการสารเคมีอันตราย (4) สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรียและการใชจุลินทรียท่ีกอใหเกิดโรค)  
 
2. เรื่อง รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว และใหสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีสงรางกฎกระทรวงดังกลาวใหสํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) เพ่ือนําเสนอนายกรัฐมนตรี
พิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาตอไป  
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง   
  ปรับปรุงการแบงสวนราชการ สมช. ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานสภาความม่ันคง
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554 ดังนี้  

การแบงสวนราชการปจจุบัน การแบงสวนราชการท่ีขอปรับปรุง 
1. สํานักงานเลขาธิการ 
2. สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงจังหวัด
ชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม  
3. สํานักนโยบายและแผนความม่ันคง 
4. สํานักประเมินภัยคุกคาม 
5. สํานักยุทธศาสตรการเตรียมพรอมและการ
ปองกันประเทศ  
6. สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงกิจการ
ชายแดนและประเทศรอบบาน 
7. สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงเก่ียวกับภัย
คุกคามขามชาติ  
8. สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงภายในประเทศ 
9. สํานักยุทธศาสตรความม่ันคงระหวาง
ประเทศ  

สํานักงานเลขาธิการ (คงเดิม) 
กองความม่ันคงจังหวัดชายแดนภาคใตและชนตางวัฒนธรรม 
(เปลี่ยนชื่อ)  
กองนโยบายและยุทธศาสตรความม่ันคง (เปลี่ยนชื่อ) 
กองประเมินภัยคุกคาม (เปลี่ยนชื่อ) 
กองความม่ันคงดานการเตรียมพรอมและการปองกันประเทศ 
(เปลี่ยนชื่อ) 
กองความม่ันคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบาน (เปลี่ยนชื่อ) 
 
กองความม่ันคงเก่ียวกับภัยคุกคามขามชาติ (เปลี่ยนชื่อ) 
 
กองความม่ันคงภายในประเทศ (เปลี่ยนชื่อ) 
กองความม่ันคงระหวางประเทศ (เปลี่ยนชื่อ) 
 
กองความม่ันคงทางทะเล (ตั้งใหม)  

 
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขาย
ทอดตลาด พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให
ดําเนินการตอไปได  
 
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง  
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  1. กําหนดใหมีคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคาเริ่มตนและราคาท่ีสมควรขายใน
การขายทอดตลาด โดยมีอธิบดีกรมบังคับคดีเปนประธานกรรมการ และมีผูอํานวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดี
และประเมินราคาทรัพยเปนกรรมการและเลขานุการ มีหนาท่ีและอํานาจกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดราคา
เริ่มตนและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาดและการวางหลักประกันการเขาเสนอราคา   
   2. กําหนดใหมีคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยท้ังในกรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืน มีหนาท่ีและ
อํานาจกําหนดราคาทรัพยในกรณีดังตอไปนี้    
   2.1 กรณีท่ีราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดีในขณะยึดทรัพย หรือราคาประเมินของ
เจาพนักงานประเมินราคาทรัพยมีราคาตั้งแตหาสิบลานบาทข้ึนไป  
   2.2 กรณีท่ีผูไดรับมอบหมายจากอธิบดีใหดูแลการขายทอดตลาด หรือผูอํานวยการ
สํานักงานบังคับคดีจังหวัด แลวแตกรณี พิจารณาเห็นสมควรเสนอเรื่องใหคณะกรรมการกําหนดราคาทรัพยพิจารณา
กําหนดราคาทรัพยใหม เนื่องจากไมมีผูเสนอราคาในการขายทอดตลาด ราคาทรัพยท่ีจะขายเปลี่ยนแปลงไป หรือ              
มีการโตแยงหรือมีคําคัดคานจากผูมีสวนไดเสียในราคาประเมินของเจาพนักงานบังคับคดีซ่ึงไมสามารถหาขอยุติได   
   3. กําหนดรายการท่ีตองมีระบุไวในประกาศขายทอดตลาดท่ีเจาพนักงานบังคับคดีจัดทําข้ึน ข้ันตอน
และวิธีการในการประกาศขายทอดตลาด และกําหนดใหเจาพนักงานบังคับคดีตรวจสอบวาผูมีสวนไดเสียในการบังคับ
คดีแกทรัพยสินท่ีขายทอดตลาดทุกรายไดทราบถึงการประกาศขายทอดตลาดนั้นแลวหรือไม  
   4. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีผูเขาเสนอราคา และเจาพนักงานบังคับคดีตองปฏิบัติใน
การเสนอราคา   
   5. กําหนดใหเจาพนักงานบังคับคดีมีหนาท่ีและอํานาจในการควบคุมการขายทอดตลาดใหเปนไป
ดวยความถูกตองและเท่ียงธรรม และตองปองกันมิใหมีการสมยอมในการเสนอราคาหรือกระทําการใดท่ีทําให             
เสียความยุติธรรมท้ังในการดําเนินการของเจาพนักงานบังคับคดีและในการขายทอดตลาด รวมท้ังกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข ในการขายทอดตลาด  
 

เศรษฐกิจ - สังคม 
4. เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสรางระบบน้ําในไรนา
ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะท่ี 2 ของกรมสงเสริมสหกรณ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรใหกรมสงเสริมสหกรณ
ยืมเพ่ือนําไปดําเนินการตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสรางระบบน้ําในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะท่ี 
2 มีกําหนดชําระคืนภายใน 6 ป ระยะเวลาโครงการ ป 2563 – 2568 โดยอนุมัติวงเงินจํานวน 508,200,000 บาท 
โดยแบงเปนเงินยืม (เงินหมุนเวียน) จํานวน 500,000,000 บาท เพ่ือใหสมาชิกสถาบันเกษตรกรกูยืมในอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 0 ตอป ใหมีระยะเวลาปลอดการชําระหนี้ใน 2 ปแรก และเงินจายขาดจํานวน 8,200,000 บาท สําหรับเปน
คาใชจายในการบริหารโครงการและติดตามงาน ตามมติของคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรในคราวประชุม              
ครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2563 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. โครงการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือสรางระบบน้ําในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร โดยใหสถาบัน
เกษตรกร (สหกรณ/กลุมเกษตรกร) นําเงินทุนท่ีไดไปจัดสรรใหสมาชิกกูยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย เพ่ือนําไปลงทุนพัฒนา
แหลงน้ําในแปลงไรนาของตนเองอยางเปนระบบ ลดความเสี่ยงการพ่ึงพาน้ําจากระบบชลประทานและจากธรรมชาติ
เพียงอยางเดียว สงผลใหสมาชิกสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดตลอดท้ังป และสามารถประกอบอาชีพเสริม 
เชน เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว เปนตน เพ่ือลดรายจายหรือเพ่ิมรายได และสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน  
   2. โครงการฯ ระยะท่ี 2 ท่ี กษ. เสนอในครั้งนี้ เปนการดําเนินการสืบเนื่องมาจากการท่ีคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติ (26 กรกฎาคม 2559) อนุมัติการจัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะหเกษตรกรใหกรมสงเสริมสหกรณยืมเงิน     
เพ่ือดําเนินโครงการฯ ระยะท่ี 1 เปนเงินยืมจํานวน 300,000,000 บาท โดยจัดเก็บดอกเบี้ยรอยละ 0 กําหนดชําระคืน
ภายใน 5 ป (ป 2559 – 2564) เพ่ือใหสมาชิกกูยืมเงินไปขุดสระเก็บกักน้ํา/ขุดเจาะน้ําบาดาลในท่ีดินของตน และเงิน
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จายขาด จํานวน 2,997,500 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานโครงการ โดยผลการดําเนินโครงการในระยะท่ี 
1 มีสมาชิกสนใจเขารวมโครงการกวา 28,000 ราย แตสามารถจัดสรรเงินใหไดเพียง 6,014 ราย ท้ังนี้ ผลการดําเนิน
โครงการฯ ระยะท่ี 1 พบวาเกษตรกรไดรับประโยชนจากการมีแหลงน้ําในท่ีดิน และมีรายไดเพียงพอผอนชําระหนี้              
ซ่ึงทําใหกรมสงเสริมสหกรณสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคและสงชําระหนี้โครงการฯ ระยะท่ี 1 ไดตามแผน 
และคาดวาอีก 2 ปท่ีเหลือจะสามารถสงชําระหนี้ไดตามแผนเชนกัน   
  3. จากเหตุผลขางตน กรมสงเสริมสหกรณจึงจัดทําโครงการฯ ระยะท่ี 2 ข้ึน เพ่ือจัดสรรเงินให
สมาชิกท่ียังไมไดรับการสนับสนุนจากโครงการฯ ระยะท่ี 1 หรือโครงการอ่ืนของภาครัฐท่ีมีลักษณะเดียวกัน จํานวน 
10,000 ราย (สํารอง 3,714 ราย) โดยโครงการฯ ระยะท่ี 2 มีระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (ป 2563 – 2568) โดยขอรับ
การจดัสรรเงินยืมจาํนวน 500,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 0 และปลอดการชําระหนี้ใน 2 ปแรกของ
โครงการ (ชําระคืนในปท่ี 3 – 6 ของโครงการ รวม 4 งวด งวดละอยางนอยรอยละ 25 ของเงินตนกูยืม) จัดสรรให
สมาชิกสถาบันเกษตรกร กูยืมในวงเงินไมเกิน 50,000 บาท (หากไมพอดําเนินการสมาชิกตองเปนผูจายเงินสมทบใน
สวนท่ีเกินมา) และเงินจายขาด จํานวน 8,200,000 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารงานโครงการและติดตามงาน
ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ซ่ึงคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี            
9 มกราคม 2563 ไดมีมติเห็นชอบแลว  
 
5. เรื่อง การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และคณะอนุกรรมการ                                    
ท่ีคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแตงตั้ง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดคาตอบแทนกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(คนร.) และอนุกรรมการท่ี คนร. แตงตั้งตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้  
    

 
คณะกรรมการ/

คณะอนุกรรมการ 

คาตอบแทนเปนรายเดือนเฉพาะเดือนท่ีมารวมประชุม 
อัตราไมเกิน (บาท : คน : เดือน) 

ประธานกรรมการ/
ประธานอนุกรรมการ 

รองประธานกรรมการ/  
รองประธานอนุกรรมการ 

กรรมการ/อนุกรรมการ 

คนร. 10,000 9,000 8,000 
คณะอนุกรรมการ 5,000 4,500 4,000 
 
6. เรื่อง รายงานผลการสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการมรดกโลก วาระป พ.ศ. 2562 – 2566  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) รายงานผล
การสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการมรดกโลก วาระป พ.ศ. 2562 – 2566 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติ                     
(29 มกราคม 2562) อนุมัติและเห็นชอบการสมัครเขารับการคัดเลือกเพ่ือดํารงตําแหนงกรรมการมรดกโลกของ
ราชอาณาจักรไทย วาระป พ.ศ. 2562 – 2566 มีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้   
  1. การคัดเลือกกรรมการมรดกโลกจัดข้ึนเปนประจําทุก 2 ป ในระหวางการประชุมสมัชชารัฐภาคี
แหงอนุสัญญาคุมครองมรดกโลกสมัยสามัญ โดยการประชุมดังกลาวจัดข้ึนเพ่ือเปนการหารือรวมกันระหวางรัฐภาคี
สมาชิกอนุสัญญาคุมครองมรดกโลกเพ่ือติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานและแนวทางการดําเนินงานตาม
พันธกรณีอนุสัญญาคุมครองมรดกโลกในประเด็นตาง ๆ รวมถึงการคัดเลือกกรรมการมรดกโลกทดแทนตําแหนง                 
ท่ีวางลง   
   2. การคัดเลือกกรรมการมรดกโลก วาระป พ.ศ. 2562 – 2566 เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวางลง 
จํานวน 9 ท่ีนั่ง จัดข้ึนในระหวางการประชุมสมัชชารัฐภาคีฯ ดังกลาว ครั้งท่ี 22 ( 22nd General Assembly of 
States Parties to the World Heritage Convention) เม่ือวันท่ี 27 – 28 พฤศจกิายน 2562 ณ สํานักงานใหญ
ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยการคัดเลือกคณะกรรมการมรดกโลกใชวิธีการหยอนบัตรเลือกตั้ง                  
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แบงออกเปน 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 สําหรับท่ีนั่งจัดสรร (Allocated seats) และท่ีนั่งสลับ (Rotational seat) และ
รอบท่ี 2 สําหรับท่ีนั่งท่ีเปดแขงขัน (Non Allocated seats) และผลการคัดเลือกสรุปได ดังนี้   

ประเภทท่ีนั่ง กลุมภูมิภาค จํานวนท่ีนั่ง ประเทศ 
2.1 ท่ีนั่งจัดสรร 
(Allocated seats)   

กลุมท่ี 5A แอฟริกา  3 สาธารณรัฐมาล ี
สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย และ
สาธารณรัฐแอฟริกาใต  

 กลุมท่ี 5B อาหรับ 1 รัฐสุลตานโอมาน  
2.2 ท่ีนั่งสลับ 
(Rotational seat)  

กลุมท่ี 3 ลาตินอเมริกา  -  -  

 กลุมท่ี 4 เอเชียและแปซิฟก 1 ราชอาณาจักรไทย  
2.3 ท่ีนั่งเปดเพ่ือการ
แขงขัน (Non 
Allocated seats) 

ทุกภูมิภาค  4 สาธารณรัฐอาหรับอียิปต สหพันธ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปย 
สหพันธรัฐรัสเซีย ราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย  

   ท้ังนี้ ราชอาณาจักรไทยไดรับเลือกเขาเปนกรรมการมรดกโลกดวยคะแนน 156 เสียง จากจํานวนรัฐ
ภาคีสมาชิกท่ีเขารวมการประชุม 170 ประเทศ (บัตรดี 156 ใบและบัตรเสีย 14 ใบ)  
  
7. เรื่อง การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย  
ป 2562 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณา เรื่อง การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา เกษตรกร
ผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) เสนอ แลวมีมติดังนี้  
    1. รับทราบคูมือการดําเนินงานแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและ
อุทกภัย ป 2562 และผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟนฟูฯ 
    2. อนุมัติให กษ. ดําเนินการถัวจายงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน ระหวางโครงการภายใตแผนปฏิบัติการฟนฟูฯ กรอบวงเงิน 2,967.50 ลานบาท (กรอบวงเงินท้ังหมด 
3,120.86 ลานบาท) 
    สําหรับประเด็นท่ีขออนุมัติใหกรมการขาวปรับเปลี่ยนปริมาณของเมล็ดพันธุแตละชนิดขาวและ
ปริมาณเมล็ดพันธุขาวของแหลงผลิต (กรมการขาว สหกรณการเกษตร/กลุมเกษตรกร และศูนยขาวชุมชนและ               
แปลงใหญ) ใหเปนไปตามความตองการของเกษตรกรและตามความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุขาวและปริมาณท่ี
จะสนับสนุนของแตละแหลงผลิต (ในปริมาณ 63 ,200 ตัน เทาเดิม) นั้น ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการ
ตามอํานาจหนาท่ี ท้ังนี้ ใหรับความเห็นของหนวยงานไปประกอบการพิจารณา 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานวา 
  1. คูมือการดําเนินงานแผนปฏิบัติการฟนฟูฯ กษ. ไดจัดทําคูมือการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ            
ฟนฟูฯ ของ 4 โครงการ (จากท้ังหมด 5 โครงการ) ประกอบดวย (1) โครงการสงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอยฯ (2) 
โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวฯ (3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพดานประมงฯ และ (4) 
โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปก โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้ 
       1.1 พ้ืนท่ีดําเนินการ พ้ืนท่ีประสบสถานการณฝนท้ิงชวงและพ้ืนท่ีประสบสถานการณอุทกภัย 
เนื่องจากพายุ “โพดุล” (PODUL) และ/หรือ พายุ “คาจิกิ” (KAJIKI) โดยเปนพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยพิบัติท่ีไดรับความ
เสียหายสิ้นเชิงและไดรับการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ รวมท้ังสิ้น 39 จังหวัด (ขอมูล ณ วันท่ี 25 
ตุลาคม 2562) จําแนกเปนพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ฝนท้ิงชวง/ฝนแลง ชวงวันท่ี 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 
2562 จํานวน 19 จังหวัด และพ้ืนท่ีประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย (น้ําทวมฉับพลันและน้ําปาไหลหลาก) ชวง
วันท่ี 23 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2562 จํานวน 28 จังหวัด ดังนี้  
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ภาค จังหวัด 
ภาคเหนือ 14 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร เชียงใหม เชียงราย นาน นครสวรรค 

พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ และ
อุทัยธาน ี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัด ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย 
มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร อํานาจเจริญ 
อุบลราชธานี อุดรธานี และหนองคาย 

ภาคกลาง 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี สระแกว ตราด กาญจนบุรี และ
ราชบุรี 

ภาคใต 1 จังหวัด ไดแก จังหวัดพัทลุง 
      1.2 คุณสมบัติของเกษตรกรและเง่ือนไขการเขารวมโครงการ 
   1) เปนเกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวง/ฝนแลงหรืออุทกภัย ป 2562 ท่ีไดรับความเสียหาย
สิ้นเชิง และไดรับการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ท้ังดานพืช ดานประมง และดานปศุสัตว โดยให
เกษตรกรมีสิทธิ์เลือกได 1 โครงการ เทานั้น (ยกเวนโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงฯ เนื่องจากเปนโครงการท่ี
กรมประมงดําเนินการปลอยพันธุสัตวน้ําในแหลงน้ําชุมชนเองโดยไมไดใหเกษตรกรดําเนินการและไมมีการรับสมัคร
เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ)  
   2) เกษตรกรท่ีไดรับความเสียหายท้ังดานพืช ดานประมง และดานปศุสัตว สามารถแจง
ความประสงคขอเขารวมโครงการดานใดดานหนึ่งไดโดยไมจําเปนตองตรงกับดานท่ีไดรับความเสียหาย ท้ังนี้ เม่ือ
ตรวจสอบพบวา คุณสมบัติไมเปนไปตามเง่ือนไขของแตละโครงการท่ีประสงคเขารวม ใหถือวาเกษตรกรสละสิทธิ์และ
จะไมสามารถเขารวมโครงการอ่ืนได 
   3) กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนดานพืช มีเง่ือนไข ดังนี้ 
       3.1) โครงการสงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอยฯ มีเง่ือนไขคือ (1) พ้ืนท่ีท่ีเขารวม
โครงการตองมีเอกสารสิทธิถูกตองตามกฎหมาย โดยเกษตรกรสามารถเลือกแปลงปลูกอ่ืนของครัวเรือนท่ีไมไดรับ
ความเสียหาย แตมีเอกสารสิทธิเขารวมโครงการได (2) เกษตรกรสามารถเลือกพืชไดมากกวา 1 ชนิด (ขาวโพดเลี้ยง
สัตวและถ่ัวเขียว) แตพ้ืนท่ีรวมกันไมเกิน 20 ไรตอรายหรือครัวเรือน และ (3) พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการตองมีความ
เหมาะสมในการผลิต ซ่ึงท้ังสภาพพ้ืนท่ีและปริมาณน้ําตนทุนตองเหมาะสม/เพียงพอ  
       3.2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวฯ มีเง่ือนไข คือ (1) พ้ืนท่ีท่ีเขารวม
โครงการตองมีเอกสารสิทธิถูกตองตามกฎหมาย โดยเกษตรกรสามารถเลือกแปลงปลูกอ่ืนของครัวเรือนท่ีไมไดรับ
ความเสียหาย แตมีเอกสารสิทธิเขารวมโครงการได (2) เกษตรกรสามารถเลือกรับการสนับสนุนพันธุขาว 1 พันธุ (ขาว
หอมมะลิ ขาวหอมปทุม ขาวเจา ขาวเหนียว) ชนิดใดชนิดหนึ่งตามพ้ืนท่ีเสียหายสิ้นเชิงจริง แตไมเกินครัวเรือนละ 10 
ไร (ไรละ 10 กิโลกรัม) และ (3) พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการตองมีความเหมาะสมในการผลิต ซ่ึงท้ังสภาพพ้ืนท่ีและ
ปริมาณน้ําตนทุนตองเหมาะสม/เพียงพอ 
   4) กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนดานประมง มีเง่ือนไข ดังนี้ 
       4.1) เกษตรกรจะตองมีบอดิน 
       4.2) มีปริมาณน้ําเพียงพอและเหมาะสมในการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ 
   5) กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนดานปศุสัตว มีเง่ือนไข ดังนี้ 
       5.1)  เกษตรกรตองมีโรงเรือนสัตวปก พรอมลานปลอยท่ีมีตาขายปองกันสัตวพาหะ 
       5.2) อยูในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย 17 จังหวัด (มีเพียงพ้ืนท่ีประสบอุทกภัยท่ีไดรับความ
เสียหายในดานปศุสัตว) ไดแก จังหวัดเชียงใหม สุโขทัย แมฮองสอน นาน พิจิตร พิษณุโลก สกลนคร มหาสารคาม 
รอยเอ็ด ยโสธร ขอนแกน อุบลราชธานี อํานาจเจริญ กาฬสินธุ ศรีสะเกษ นครพนม และมุกดาหาร 
   6) เกษตรกรตองมีบัญชีเงินฝากออมทรัพยกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร กรณีท่ีรับการสนับสนุนเปนเงินโอนเขาบัญชีตามโครงการสงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอยฯ และโครงการ
สงเสริมการเลี้ยงสัตวปก 
  1.3 ระยะเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 



 

 

7 

  1.4 ข้ันตอน/แผนการดําเนินงาน มีดังนี้  
ข้ันตอน/แผนการดําเนินงาน ชวงเวลา 

1) ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรเปาหมาย เพ่ือดูความซํ้าซอนของแตละ
ดานและความถูกตอง ครบถวนสมบูรณตามคุณสมบัติท่ีกําหนด โดยตองเปน
เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวง/ฝนแลงหรืออุทกภัย ป 2562 ท่ีไดรับความ
เสียหายสิ้นเชิง และไดรับความชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ดาน
พืช ดานประมง และดานปศุสัตว 

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 

2) การรับสมัครเกษตรกรเขารวมโครงการ โดยใชกลไกคณะทํางานปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาการเกษตรระดับอําเภอ 
(Operation Team) ท่ีมีนายอําเภอ เปนท่ีปรึกษา เกษตรอําเภอ เปนประธาน
คณะทํางาน หัวหนาสวนราชการระดับอําเภอหรือเทียบเทาของหนวยงานใน
สังกัด กษ. ท่ีไดรับมอบหมาย นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือผูแทน เปน
คณะทํางาน และเกษตรตําบลท่ีไดรับมอบหมาย เปนคณะทํางานและเลขานุการ 
รับผิดชอบหลัก เพ่ือดําเนินการตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีหรือใหเกษตรกร
สมัครไดดวยตนเองท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ สํานักงานประมงอําเภอ และสํานักงาน
ปศุสัตวอําเภอ หรือสถานอ่ืน ๆ ท่ีกําหนด โดยใหดําเนินการวางแผนการลงพ้ืนท่ี 
ชี้แจงโครงการ และบันทึกขอมูลเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการผานระบบ
ฐานขอมูลของกรมสงเสริมการเกษตรเพ่ือตรวจสอบความซํ้าซอน  

25 ตุลาคม – 10 พฤศจกิายน 
2562 

3) ประมวลผลความตองการขอรับการชวยเหลือ และประมาณการวงเงินและ
เปาหมาย ( กรณีวงเงินหรือเปาหมายไมสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรีตอง
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา) 

11 – 14 พฤศจกิายน 2562 

4) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือจัดซ้ือจัดจางตามหลักเกณฑ เง่ือนไขของแต
ละโครงการ 

15 พฤศจกิายน 2562 – 30 
มีนาคม 2563 

5) เตรียมโอนเงินหรือจัดซ้ือจัดจาง และประสาน ติดตามผลการพิจารณาจัดสรร
เงินงวดจากสํานักงบประมาณ (สงป.)  

21 – 28 พฤศจกิายน 2562 

6) ดําเนินกระบวนการเพ่ือโอนเงินใหกับเกษตรกรหรือแจกปจจัยการผลิตตาม
เง่ือนไขโครงการ 

พฤศจกิายน 2562 – มกราคม 
2563 

7) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน โดยกรมสงเสริมการเกษตร กรมการ
ขาว กรมประมง และกรมปศุสัตว   

ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

8) ติดตามประเมินผลโครงการ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตุลาคม 2562 – กันยายน 
2563 

  2. สรุปผลการดําเนินงาน ไดดําเนินการ ดังนี้ 
      2.1 ประชาสัมพันธและเปดรับสมัครใหเกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติแจงความประสงคเขารวมโครงการ 
(ยกเวนโครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงฯ) รวมท้ังสิ้น 587,420 ครัวเรือน จํานวน 2 รอบ แบงเปน 
 
 
 
 

รอบท่ี ชวงเวลา จํานวน 
(ครัวเรือน) 

1 วันท่ี 25 ตุลาคม – 10 พฤจกิายน 2562 469,544 
2 วันท่ี 23 – 27 ธันวาคม 2562 117,876 

รวม 587,420 



 

 

8 

 
ท้ังนี้ มีรายละเอียดผลการดําเนินงานแตละโครงการ ดังนี้ 

 
โครงการ 

เปาหมาย ผลการรับสมัคร  
หมายเหตุ เกษตรกร 

(ครัวเรือน) 
วงเงิน 

(ลานบาท) 
เกษตรกร 
(ครัวเรือน) 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

1) สงเสริมการปลูก
พืชใชน้ํานอยเพ่ือ
สรางรายไดแก
เกษตรกร 

150,000 325.00 12,296 25.87 - 

2) รักษาระดับ
ปริมาณและคุณภาพ
ขาวป 2563/64 

827,000 1728.90 452,753 957.85 ไดรับอนุมัติงบประมาณงวดท่ี 1 
เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2563 
จํานวน 932.15 ลานบาท  

3) พัฒนาเสริม
ทางเลือกอาชีพดาน
ประมง การเลี้ยง
ปลานิลแปลงเพศใน
บอดิน 

50,000 250.00 44,394 221.97 - 

4) สงเสริมการเล้ียง
สัตวปก  เพ่ือฟนฟู
เกษตรกรท่ีประสบ
ปญหาอุทกภัย 

48,000 232.80 77,977 378.19 - 

5) สรางรายไดจาก
อาชีพประมงใน
แหลงน้ําชุมชน 

- 430.80 - 430.80 ไดรับอนุมัติเงินงวดแลวอยู
ระหวางจัดซ้ือจัดจาง 

รวม 1,075,000 2,967.50 587,420 2,014.68  
   ท้ังนี้ ผลการรับสมัครโครงการท่ี 1) – 4) ปรากฏวา โครงการสงเสริมการเล้ียงสัตวปก เพ่ือฟนฟู
เกษตรกรท่ีประสบปญหาอุทกภัย มีเกษตรกรแจงความประสงคขอเขารวมโครงการมากกวาเปาหมาย [ตามขอ 
2.1 4)] สวนโครงการสงเสริมการปลูกพืชใชน้ํานอยฯ โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวฯ และโครงการ
พัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพดานประมงฯ เกษตรกรประสงคเขารวมต่ํากวาเปาหมาย [ตามขอ 2.1 1) – 3)] ดังนั้น จึง
เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติถัวจายงบประมาณระหวางโครงการภายใตกรอบวงเงิน 3 ,120.86 ลาน
บาท ซ่ึงใชงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 2,967.50 ลานบาท 
      2.2 กรมการขาวประมาณการรายละเอียดเมล็ดพันธุขาวและแหลงจัดหาเมล็ดพันธุขาว 63 ,200 
ตัน จําแนกเปน กรมการขาว 23 ,100 ตัน สหกรณการเกษตร/กลุมเกษตรกร 3 ,300 ตัน ศูนยขาวชุมชนและแปลง
ใหญ 36,800 ตัน แตความตองการชนิดขาวเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีกรมการขาวประมาณการไวในโครงการ ประกอบกับ
สหกรณการเกษตรขอเพ่ิมปริมาณเมล็ดพันธุท่ีจะสนับสนุนโครงการ จากเดิม 3,300 ตัน เปน 14,300 ตัน เนื่องจาก
สหกรณการเกษตรสามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวไดเพ่ิมข้ึน จึงขอเพ่ิมเติมจํานวนเมล็ดพันธุท่ีจะนําไปสนับสนุนชวยเหลือ
เกษตรกรตามโครงการฯ ซ่ึงกรมการขาวเห็นวาควรใหสหกรณการเกษตร/กลุมเกษตรกรเพ่ิมจํานวนเมล็ดพันธุขาวท่ี
สนับสนุนโครงการฯ มากข้ึน ซ่ึงจะเปนการสรางความเขมแข็งและสรางแรงจูงใจใหแกสหกรณการเกษตรในการผลิต
เมล็ดพันธุขาวคุณภาพดีมากยิ่งข้ึน โดยขอ ใหกรมการขาวปรับเปล่ียนปริมาณของเมล็ดพันธุแตละชนิดขาวและ
ปริมาณเมล็ดพันธุขาวของแหลงผลิตได 
 

ตางประเทศ 
8.  เรื่อง  รางหนังสือแสดงเจตจํานงระหวางองคการจัดการน้ําเสียกับองคการงานระบายน้ําแหงประเทศญ่ีปุน 
(Japan Sewage Works Agency) 
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                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางหนังสือแสดงเจตจํานงระหวางองคการจัดการน้ําเสียกับองคการงาน
ระบายน้ําแหงประเทศญี่ปุน (Japan Sewage Works Agency) และใหผูแทนองคการจัดการน้ําเสียเปนผูลงนามใน
รางหนังสือแสดงเจตจํานงฯ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เสนอ 
                   สาระสําคัญของรางหนังสือแสดงเจตจํานงฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือเปดโอกาสและอํานวยความสะดวก
สําหรับความรวมมือในการทํางานรวมกัน และเพ่ือใหการถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรูและบุคลากรในการบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย รวมถึงกิจกรรมท่ีเก่ียวของใหเกิดประสิทธิภาพและเปนประโยชน โดยขอบเขตความรวมมือ
ครอบคลุมดานตาง ๆ เชน นโยบายการพัฒนาและการจัดการเก่ียวกับงานบําบัดน้ําเสีย เทคโนโลยีและเทคนิคการ
ประเมิน มาตรฐาน และคูมือสําหรับงานบําบัดน้ําเสีย การสงเสริมและการสนับสนุนในกิจกรรมความรวมมือทาง
วิชาการในหมูเทศบาล/บริษัทของไทยและญี่ปุน เปนตน ท้ังนี้ องคการงานระบายน้ําแหงประเทศญี่ปุนมีความ
ประสงคจะลงนามหนังสอืแสดงเจตจํานงฯ ภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 2563 หรืออยางชาท่ีสุดไมเกินเดือน
กุมภาพันธ 2563 โดยมอบหมายใหผูแทนองคการจัดการน้ําเสียแหงประเทศไทยเปนผูลงนามในรางหนังสือแสดง
เจตจํานงดังกลาว 
 

แตงตั้ง 
9. เรื่อง การแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองคการสวนสัตว 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอแตงตั้งประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองคการสวนสัตว  รวม 9 คน แทนประธานกรรมการและกรรมการเดิมท่ีพน
จากตําแหนงเนื่องจากขาดคุณสมบัติการดํารงตําแหนงและลาออก ดังนี้  
   1. นายชวลิต ชูขจร       ประธานกรรมการ  
   2. รองศาสตราจารยเจษฎ โทณะวณิก     กรรมการ  
      (ดานการศึกษา)       
   3. นายสรวิศ ธานีโต       กรรมการ 
      (ดานสัตวแพทยและสวัสดิภาพสัตว)    
  4. รองศาสตราจารยวรสัณฑ บูรณากาญจน    กรรมการ 
       (ดานสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม และวิศวกรรม)       
  5. นายภัทระ คําพิทักษ     กรรมการ 
      (ดานบริหารธุรกิจ)      
  6. นางภานุมาศ สิทธิเวคิน      กรรมการ 
      (ดานกฎหมาย)      
  7. นางรัชดาภรณ ราชเทวินทร      กรรมการ 
      (ดานการเงิน และบัญชี)     
  8. นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา     กรรมการ 
      (ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)   
  9. นายสมศักดิ์ อนันทวัฒน      กรรมการ 
      (ผูแทนกระทรวงการคลัง)     
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563  เปนตนไป  
 
10. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสรางสรรค                 
แทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการใน
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคเสนอแตงตั้ง นายสมชาย เจริญอํานวยสุข  เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรค (ดานคนพิการและผูสูงอายุ) แทนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิท่ีพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2563 เปนตนไป และใหผูไดรับแตงตั้ง
แทนตําแหนงท่ีวางอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  
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