
 

คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
ครั้งที่ 1/2563 

วันพฤหัสบดีที ่23 มกราคม 2563 
เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
ระเบียบวาระการประชุม  

คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
ครั้งที่ 1/2563 

วันพฤหัสบดีที ่23 มกราคม 2563 
เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 
 



 

๑ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 
 

 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 

ครั้งที่ 1/2563 
วันพฤหัสบดีที ่23 มกราคม 2563 

เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล 

 

 
                            

 
 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
                                    

ระเบียบวาระที่ 2    เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
                           คร้ังที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 
 

ระเบียบวาระที่ 3      เร่ืองเพื่อทราบ 
                            3.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
                                  - ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 24 ตุลาคม 2562  
                                  - ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 
 

                            3.๒ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ า 
                           3.๓ การแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงประชาชนและหนี้นอกระบบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4      เร่ืองเพื่อพิจารณา 
-  แนวทางการประชาสัมพันธ์และแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชน 

                                เร่ืองภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่  
 

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอื่น ๆ 
                           - เลือกประธานการประชุมและก าหนดระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป 
 

 

     



 

๒ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
- การจัดงาน เดิน กิน ชิม เท่ียว ถนน...... ...  จังหวัด ..... ... เพื่อส่งเสริม 

การท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด 
 

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรีทราบรายงานผลการ
เปิดงาน (Kick Off) เดิน กิน ชิม เท่ียว ถนน....... จังหวัด .........  ตามนโยบายในการส่งเสริม 
การท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด ดังนี้  

1. แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ตามนบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด ให้จังหวัดทุกจังหวัดด าเนินการจัดงาน เดิน กิน ชิม เท่ียว 
ถนน..... . จังหวัด.... . . เพื่อเป็นการสร้างเวทีแห่งความสุขให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย สร้าง รายได้ 
ให้ประชาชนในระดับพื้นท่ี และส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละพื้นท่ี  
โดยจัดงานตั้งแต่วันท่ี 22 ธันวาคม 2562 ถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ หลังจากนั้นด าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง
ตลอดท้ังปี 2563  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

2. จังหวัดได้ด าเนินการเปิดงาน (Kick Off) เดิน กิน ชิม เท่ียว ถนน ....... 
จังหวัด .......... พร้อมกัน เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 22 ธันวาคม 2562 จ านวน 97 แห่ง มีประชาชน  
เข้าร่วมงาน 297,939 ราย เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 58,778,608 บาท  โดยการจัดงาน  
มีรูปแบบหลากหลาย เข้าถึงตั้งแต่กลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้สูงวัย รวมท้ังจัดกิจกรรมท่ีใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
และภาย ใน ง านจ าหน่ า ยสิ นค้ าพื้ น เ มื อ ง  ผลิ ตภัณฑ์  OTOP ผลิ ตภัณฑ์ โ ค ร งก ารหลว ง  
ของดีจังหวัด สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป สินค้าวัฒนธรรม สินค้าท่ีใช้มอบเป็นของขวัญในช่วง
เทศกาลปีใหม่ อาหารประจ าถิ่น สินค้าท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 
และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอได้ออกหน่วยเคลื่อนท่ีให้บริการรับเรื่อง ร้องทุกข์/ร้องเรียน และช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ณ บริเวณงานเดิน กิน เท่ียว 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 



 

๓ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
                           คร้ังที่ 4/2562  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 
 
              ตามท่ีคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีได้มีประชุมครั้งท่ี 4/2562 เวลา 9.30 น.  
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล  นั้น  
 

                       ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแจก
ในท่ีประชุม) 
 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพื่อทราบ 
                   3.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
 

- ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562  
ตามท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีได้สรุปรายงาน 

การประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 กราบเรียน
นายกรัฐมนตรี ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้กรุณามีความเห็นกราบเรียน
นายกรัฐมนตรีพิจารณา เรื่องเครื่องแบบกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีและแนวทางการติดตามนโยบาย
เร่งด่วนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งเสนอแต่งตั้งคณะท างานติดตาม ๒ ชุด ตลอดจน
มอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการสนับสนุนแนวทางการด าเนินการ  

ในการนี้   นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบตามข้อเสนอ ท้ังนี้  ในเรื่อง 
แนวทางการติดตามนโยบายเร่งด่วนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน มีบัญชาเพิ่มเติมให้อยู่ 
ในการก ากับดูแลของรองนายกรัฐมนตรี  (นายวิษณุ เครืองาม)  เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน 

 
- ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562   
นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีและความเห็นรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ซึ่งกราบเรียนนายกรัฐมนตรี  
ว่า “ขณะนี้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่ เป็นปัญหาส าคัญ ผู้ช่วยรัฐมนตรีควร
พิจารณาแนวทางประชาสัมพันธ์และแก้ความเข้าใจผิดของประชาชน โดยเฉพาะผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ ากระทรวงมหาดไทย และผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงการคลัง”  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                
มติที่ประชุม 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 
 



 

๕ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

3.๒ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ า 
 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งท่ี 4/2562 
เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอแนวทางการก าหนดระเบียบวาระการประชุม 
เพื่อสนับสนุนการติดตามนโยบายบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยท่ีประชุม  
ได้มีมติเห็นควรน าเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ า ก าหนดไว้ในระเบียบวาระ
การประชุมครั้งนี ้

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนเชิญผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งข้อมูลให้ท่ีประชุม
ทราบ 
     
             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 
 

 



 

๗ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 
 

 
 

 



 

๘ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

 
 

 



 

๙ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

 
 

 
 



 

๑๐ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

 
 

 



 

๑๑ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

 
 
 

 



 

๑๒ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

๑๓ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

 
 

 
 



 

๑๔ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

๑๕ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

 
 

 
 



 

๑๖ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

 
การประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2563 

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการน้้า 

ณ วันที่ 23 มกราคม 2563  

 

1. อันดับฝนแล้งของประเทศไทย 

- ล ำดับของควำมแห้งแล้งเนื่องจำกปริมำณน  ำฝนที่ตกอยู่ในเกณฑ์น้อยของประเทศไทยเรียงตำมล ำดับคือ 

พ.ศ. 2522  พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2535 โดยปริมำณน  ำฝนปี 2562 มีปริมำณฝนรวมทั งประเทศ 1,342.5 

มม. ต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย 225.5 มม. หรือคิดเป็น 16% (ฝนเฉลี่ย 30 ปี 1,588 มม.)  

- ปริมำณน  ำฝนปี 2562 ต่ ำกว่ำปี 2558 เท่ำกับ 84.2 มม. หรือคิดเป็น 6% 

2.สถานการณ์น้้าในอ่างเก็บน้้าเม่ือสิ้นสุดฤดูฝน 

- ปริมำณน  ำในอ่ำงเก็บน  ำเมื่อสิ นสุดฤดูฝน ณ วันที่ 1 พ.ย.62 มีปริมำณน  ำในอ่ำงเก็บน  ำขนำดใหญ่  

35 แห่ง 47,400 ล้ำน ลบ.ม. (67%) เป็นน  ำใช้กำร 23,858 ล้ำน ลบ.ม. (50%) สำมำรถเก็บน  ำในอ่ำงฯได้

มำกกว่ำปี 2558 (9%) 

- ปริมำณน  ำในอ่ำงเก็บน  ำปี 2558 มีปริมำณน  ำ 41,105 ล้ำน ลบ.ม. (58%) เป็นน  ำใช้กำร 17,602 ล้ำน 

ลบ.ม. (38%)  

- ปริมำณน  ำในอ่ำงเก็บน  ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน  ำเจ้ำพระยำ ณ วันที่ 1 พ.ย.62 มีปริมำณน  ำใช้กำร 5,377 ล้ำน 

ลบ.ม. มำกกว่ำปี 2558  1,130 ล้ำน ลบ.ม. (1 พ.ย.58 ปริมำณน  ำใช้กำร 4,247 ล้ำน ลบ.ม.) วำงแผน

จัดสรรน  ำ 4,000 ล้ำน ลบ.ม. (ปี 2558 จัดสรรน  ำ 2,618 ล้ำน ลบ.ม.)  

3. แผนการจัดสรรน้้าในฤดูแล้ง ปี 2562/63  

- แผนจัดสรรน  ำฤดูแล้งปี 2562/63(ทั งประเทศ) (พ.ย. 62 – เม.ย.63) รวม 17,699 ล้ำน ลบ.ม. แบ่งออกเป็น 

1. อุปโภค-บริโภค 2,300 ล้ำน ลบ.ม. 

2. รักษำระบบนิเวศและอ่ืนๆ 7,006 ล้ำน ลบ.ม. 

3. อุตสำหกรรม 519 ล้ำน ลบ.ม. 

4. เกษตรฤดูแล้งปี 2562/63 7,874 ล้ำน ลบ.ม. 

5. ส ำรองน  ำต้นฤดูฝนปี 2563 (พ.ค.-ก.ค. 63) รวม 11,340 ล้ำน ลบ.ม. 
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- แผนจัดสรรน  ำฤดูแล้งปี 2562/63(ลุ่มเจ้ำพระยำ) รวม 4,000 ล้ำน ลบ.ม. แบ่งออกเป็น 

1. อุปโภค-บริโภค 1,150 ล้ำน ลบ.ม. 

2. รักษำระบบนิเวศและอ่ืนๆ 2,200 ล้ำน ลบ.ม. 

3. อุตสำหกรรม 135 ล้ำน ลบ.ม. 

4. พืชต่อเนื่อง และอ่ืนๆ 515ล้ำน ลบ.ม. 

5. ส ำรองน  ำต้นฤดูฝนปี 2563 (พ.ค.-ก.ค. 63) รวม 2,227 ล้ำน ลบ.ม. 

4. สถานการณ์น้้าปัจจุบันและการบริหารจัดการ 

- อ่ำงเก็บน  ำขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และแหล่งอ่ืนๆทั งประเทศมีปริมำตรน  ำปัจจุบัน (22 ม.ค.63) 45,482 

ล้ำน ลบ.ม. (59%) น  ำใช้กำร 23,288 ล้ำน ลบ.ม. (44%) แผนจัดสรรน  ำทั งประเทศ 17,699 ล้ำน ลบ.ม.  

ผลกำรจัดสรรน  ำ 7,320 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 41% 

- 4 เขื่อนหลักลุ่มน  ำเจ้ำพระยำ ปัจจุบัน (22 ม.ค.63) 10,609 ล้ำน ลบ.ม. (43%) น  ำใช้กำร 3,913 ล้ำน 

ลบ.ม. (22%) วำงแผนจัดสรรน  ำ 4,000 ล้ำน ลบ.ม. ผลกำรจัดสรรน  ำ 2,158 ล้ำน ลบ.ม. คิดเป็น 54% 

5. สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวปัจจุบัน 

- ผลกำรเพำะปลูกข้ำวฤดูแล้งทั งประเทศ 2562/63 จ ำนวน 3.10 ล้ำนไร่ เกินกว่ำแผน 0.79 ล้ำนไร่(แผน 

2.31 ล้ำนไร่) ในลุ่มเจ้ำพระยำเพำะปลูกข้ำวไปแล้ว 1.76 ล้ำนไร่ ซึ่งในลุ่มน  ำเจ้ำพระยำไม่สนับสนุนกำร

ปลูกข้ำวนำปรัง ปี 2562/63 

6. มาตรการของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้้าในช่วงฤดูแล้ง 

 ในฤดูแล้งจัดสรรน้้าให้สอดคล้องกับปริมาณน้้าต้นทุน ตามล้าดับความส้าคัญของกิจกรรมการใช้น้้า ดังนี  

 1. จัดสรรน  ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง 

 2. จัดสรรน  ำเพ่ือกำรรักษำระบบนิเวศในช่วงฤดูแล้ง 

 3. ส ำรองน  ำไว้ส ำหรับกำรใช้น  ำในช่วงต้นฤดูฝน เพ่ืออุปโภค-บริโภคและรักษำระบบนิ เวศ 

เดือนพฤษภำคม-กรกฎำคม 

 4. จัดสรรน  ำเพ่ือกำรเกษตรกรรม 

 5. จัดสรรน  ำเพ่ือกำรอุตสำหกรรม 

 แนวทางในการด้าเนินงาน และเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 

 1. บริหำรจัดกำรน  ำในเขตพื นที่ชลประทำน โดยใช้ระบบชลประทำน ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภำพสูงสุด 

 2. เตรียมควำมพร้อมของเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน  ำเคลื่อนที่ และรถยนต์บรรทุกน  ำให้สำมำรถ

น ำไปช่วยเหลือได้ทันทีหำกมีกำรร้องขอ 
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 3. มอบหมำยเจ้ำหน้ำที่ในพื นที่ให้เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์น  ำ อย่ำงใกล้ชิดในทุกพื นที่ 

7. การเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2563 

การด้าเนินการแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/2563 

- ศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจแก้ไขและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2562/2563 จัดตั งเพ่ือหำ 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง และบูรณำกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับ

ผลกระทบจำกวิกฤตภัยแล้ง ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรบูรณำกำร และเชื่อมโยงนโยบำย

ไปสู่กำรปฏิบัติในพื นที่ ณ วันที่ 27 ธันวำคม 2562 

- ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจส้านักเครื่องจักรกล แก้ไขและบรรเทาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2562/2563 

จัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ จ ำนวน 4,316 หน่วย พร้อมทั งสั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ในพื นที่ให้ 

เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์น  ำอย่ำงใกล้ชิดในทุกพื นที่ ณ วันที่ 6 มกรำคม 2563 

- ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้้าเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ จ้านวน 300 เครื่อง 

8. มาตรการการบริหารจัดการน้้าเพื่อแก้ไขปัญหาความเค็มในลุ่มน้้าเจ้าพระยา 

1. เพ่ิมกำรระบำยน  ำจำกเขื่อนภูมิพล สิริกิติ์ และแควน้อยบ ำรุงแดน 

2. เพ่ิมกำรระบำยน  ำท้ำยเขื่อนเจ้ำพระยำ และท้ำยเขื่อนพระรำมหก เพ่ือผลักดันค่ำควำมเค็ม 

3. ผันน  ำจำกลุ่มน  ำแม่กลองผ่ำนแม่น  ำท่ำจีน ลงสู่แม่น  ำเจ้ำพระยำ ผ่ำนทำงคลองพระยำบรรลือ และคลอง

พระพิมล 

4. ติดตั งเครื่องสูบน  ำและเครื่องผลักดันน  ำในคลองพระยำบรรลือ และคลองพระพิมล เพ่ือเร่งกำรระบำยน  ำสู่

แม่น  ำเจ้ำพระยำ 

5. บริหำรจัดกำรน  ำที่คลองลัดโพธิ์ตำมจังหวะกำรขึ นลงของน  ำทะเล 

6. ระบำยน  ำผ่ำนกำลักน  ำและเครื่องสูบน  ำเคลื่อนที่บริเวณคลองปลำยบำง ประมำณ 10 ลบ.ม./วินำที 

7. ประสำนงำนกับส ำนักงำนกำรระบำยน  ำ กทม. หยุดสูบระบำยน  ำลงแม่น  ำเจ้ำพระยำในช่วงน  ำขึ น เพ่ือ

ป้องกันน  ำคุณภำพต่ ำ ไหลย้อนขึ นแม่น  ำเจ้ำพระยำช่วงตอนบน 

9. แนวทางบรรเทาและแก้ไขภัยแล้งในพื้นที่ ปี 2562/63 

ลุ่มน้้าเจ้าพระยาตอนล่าง (คลองชัยนาท – ป่าสัก) 

- ขอควำมร่วมมืองดกำรสูบน  ำในคลองชัยนำท – ป่ำสัก เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรน  ำเป็นไปตำมเกณฑ์

ที่กรมก ำหนดไว้ 

- จัดรอบเวรกำรผู้ใช้น  ำภำคอุตสำหกรรมและประชำสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดสูบน  ำเพ่ือกำรเกษตร 

- ติดตั งเครื่องสูบน  ำเคลื่อนที่ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำขนำด 3.00 ลบ.ม./วินำที จ ำนวน 4 เครื่อง 
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สถานการณ์การใช้น้้า กปภ. จังหวัดฉะเชิงเทรา 

- สำขำฉะเชิงเทรำ มีควำมต้องกำรใช้น  ำ 45,000 ลบ.ม ต่อวัน 

- ปัจจุบัน กปภ.สำขำฉะเขิงเทรำ รับน  ำจำกคลองพระองค์ 15,000 - 20,000 ลบ.ม./วัน บวกกับน  ำ

จำก EW 20,000 ลบ.ม/วัน รวมรับน  ำดิม 35,000 ลบ.ม/วัน ซึ่ง กปภ.ฉะเชิงเทรำได้ลดก ำลังผลิตลง 

25% จำกผลิต 45,000 ลบ.ม./วัน 

เขื่อนวังยาง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ลุ่มน้้าชี) 

- สูบย้อนกลับมำเติมหน้ำเขื่อนวังยำงด้วยเครื่องสูบน  ำด้วยไฟฟ้ำ จ ำนวน 6 เครื่อง ด ำเนินกำรสูบวัน

ละ 0.18 ล้ำน ลบ.ม. เป็นเวลำ 35 วัน  

การขาดแคลนน้้า เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเขตเทศบาลต้าบลประโคนชัย อ.ประโคนชัย  

- ผันน  ำจำกอ่ำงเก็บน  ำล ำปะเทีย เพ่ือช่วยเหลือกำรขำดแคลนน  ำผลิตน  ำประปำเพ่ือกำร 

อุปโภค-บริโภค ในเขตเทศบำลต ำบลประโคนชัย โดยประปำมีควำมต้องกำรน  ำทั งหมด 0.7  

ล้ำน ลบ.ม.  

การขาดแคลนน้้า เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเขต เมืองบุรีรัมย ์

- สูบน  ำจำกล ำปลำยมำศที่สถำนีสูบน  ำล ำปลำยมำศไปยังอ่ำงเก็บน  ำห้วยจระเข้มำก  

- วำงแผนใช้น  ำจำกอ่ำงเก็บน  ำห้วยสวำย อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็นน  ำดิบเพ่ือกำรประปำ 

อ ำเภอกะสัง 1.10 ล้ำน ลบ.ม 

การขาดแคลนน้้า เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเขต อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 

- ผันน  ำจำกอ่ำงฯ ห้วยตำลวกเข้ำสู่อ่ำงฯ สุวรรณำภำเพ่ือเพ่ิมปริมำณน  ำต้นทุนให้กับอ่ำงฯ ซึ่งคำดว่ำ

จะไม่มีปัญหำกำรขำดแคลนน  ำตลอดช่วงฤดูแล้ง  

- ส ำรวจหำแนวทำงเพ่ือน ำน  ำจำกพื นที่รับน  ำเข้ำมำเติมอ่ำงฯและวำงโครงกำรผันน  ำจำกล ำตำลวกเข้ำ

อ่ำงฯ  

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพิมาย จ.นครราชสีมา 

- วำงท่อน  ำดิบจำกอ่ำงฯ ห้วยยำงพะไล มำที่สถำนีสูบน  ำบ้ำนดอนตะหนิน เพ่ือสูบน  ำมำที่อ่ำงฯ ห้วย

ตะคร้อ 

- ขุดเจำะบ่อบำดำลเพ่ิมเติมในพื นที่  

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 

- สูบน  ำจำกอ่ำงฯ บึงถนนหักใหญ่ ต.กุดพิมำน 

- สูบน  ำจำกสระเก็บน  ำบ้ำนโนนสะเดำ 

- เชื่อมต่อท่อเมนประปำจำก กปภ.สำขำสีคิ ว กับสถำนีจ่ำยน  ำด่ำนขุนทด  
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การขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภค ลุ่มน้้าล้าเชียงไกร จ.นครราชสีมา 

- ผันน  ำล ำตะคอง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงที่  1 เวลำรับน  ำ 15 -30 พ.ย. 62 ช่วงที่  2  

เวลำรับน  ำ 1-15 ธ.ค. 62  

การขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภค พื้นที่ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 

- แนวทำงที่ 1 สูบน  ำจำกอ่ำงฯ ล ำฉมวก ไปยังอ่ำงฯ ห้วยหินลำด 

- แนวทำงที่ 2 สูบน  ำจำกอ่ำงฯ ล ำฉมวก ไปยังสระหลุ่งประดู่ และสูบจำกสระหลุ่งประดู่ไปยัง 

ห้วยหินลำด 

- แนวทำงท่ี 3 แนวทำงส ำรองในกรณีที่ล ำปลำยมำศมีปริมำณน  ำเพียงพอ จะด ำเนินกำรสูบน  ำเพ่ือ

เติมสระประปำหมู่บ้ำนและประปำส่วนภูมิภำค 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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             3.๓ การแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงประชาชนและหนี้นอกระบบ 
 

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งท่ี 4/2562  
เมื่อวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เสนอแนวทางการก าหนดระเบียบวาระการประชุม 
เพ่ือสนับสนุนการติดตามนโยบายบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยท่ีประชุมได้มี
มติเห็นควรน าเรื่องการแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงประชาชนและหนี้นอกระบบ ก าหนดไว้ในระเบียบ
วาระการประชุมครั้งนี ้
 

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนเชิญผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมและ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แจ้งข้อมูลให้ท่ีประชุมทราบ 
 
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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กระทรวงยุติธรรม 
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
   - แนวทางการประชาสัมพันธ์และแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชน 

 เร่ืองภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่    
    

 สืบเนื่องจากสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี   
ครั้ง ท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562  นายกรัฐมนตรีมีบัญชาเห็นชอบตามท่ี 
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เสนอว่า “ขณะนี้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม
กฎหมายใหม่ เป็นปัญหาส าคัญ ผช.รมต. ควรพิจารณาแนวทางประชาสัมพันธ์และแก้ความเข้าใจ
ผิดของประชาชน โดยเฉพาะ ผช.รมต.มท. และ ผช.รมต.กค.” 
 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนเชิญผู้แทนจากกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย
ชี้แจงข้อมูล 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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สรุปสาระส าคัญของกฎหมายภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสรา้ง 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

 
ประเด็น รายละเอียด 

1. วันบังคับใช้ ผู้เสียภาษีและ
หน่วยงานจัดเก็บภาษี 

1.1 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2562  
1.2 ก าหนดให้วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นวันเริ่มจัดเก็บภาษี 
1.3 ผู้ที่เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือเจ้าของห้องชุด  
ในวันที่ 1 มกราคม ของปี  
1.4 อบต. เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษี 

2. หลักการของกฎหมาย ยกเลิกกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน และกฎหมายภาษีบ ารุงท้องที่ เนื่องจาก  
2.1 ภาษีบ ารุงท้องที่  
       (1) ราคาปานกลางที่ดินไม่มีการปรับมาเป็นเวลานาน  
       (2) อัตราภาษีถอดถอย  

(3) มีการยกเว้นลดหย่อนจ านวนมาก 
2.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
      (1) ฐานภาษีซ้ าซ้อนกับภาษีเงินได้ เนื่องจากภาษีโรงเรือนและที่ดินประเมิน
จากฐานค่าเช่า จึงซ้ าซ้อนกับภาษีเงินได้ท่ีกรมสรรพากรจัดเก็บ 
      (2) อัตราภาษีท่ีใช้จัดเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปีเป็นอัตราที่สูง 
      (3) มีการใช้ดุลยพินิจในการประเมินสูง 

3. วัตถุประสงค์ 3.1 เพ่ือปฏิรูปโครงสร้างระบบภาษีทรัพย์สินให้มีความทันสมัย เป็นสากล
เช่นเดียวกับนานาประเทศและแก้ปัญหาโครงสร้างภาษีเดิม 
3.2 กระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
3.3 เพ่ิมความเป็นอิสระและเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้ อปท. 
3.4 สร้างความเข้มแข็งและโปร่งใสในการบริหารการคลังของ อปท. 
3.5 ช่วยให้ อปท. มีงบประมาณพอเพียงในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดความเจริญ 
ในระยะยาว 

4. ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษ ี ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด โดยแยกตามการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ดังนี้ 
4.1 ประกอบเกษตรกรรม หมายถึง การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ (สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์ปีก 
แมลงเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ) ท านาเกลือสมุทร เพ่ือการบริโภค จ าหน่าย หรือใช้งาน 
ในฟาร์ม ตามความหมายของค าว่า “ประกอบการเกษตร” ตามระเบียบ
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร (ไม่รวมการประมงและทอผ้า) รวมถึงการใช้พ้ืนที่ต่อเนื่อง และช่วงพัก
การเกษตรเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง การพักที่ดินระหว่างฤดูกาลการผลิต 
และการตัดวงจรโรคด้วย ทั้งนี้ การประกอบเกษตรกรรมที่มีชนิดพ้ืช สัตว์ ลักษณะ
การท าประโยชน์ตามบัญชีท้ายประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย  



 

๓๗ 
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ประเด็น รายละเอียด 
ให้มีอัตราขั้นต่ า,พ้ืนที่คอก/โรงเรือน,การใช้ที่ดิน หรือลักษณะการใช้ประโยชน์ตาม
บัญชีแนบท้ายที่ประกาศก าหนด 
4.2 อยู่อาศัย หมายถึง การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการอยู่อาศัยรวมถึงที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่อง และช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง หรือ
ปรับปรุงต่อเติมสิ่งปลูกสร้างด้วย เว้นแต่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการ 
ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา หรือสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ขายตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดสรรที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด, โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม, 
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ให้บริการเป็นที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่น
ใดโดยคิดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่คิดค่าตอบแทนเป็นรายเดือนขึ้นไปหรือ
โฮมสเตย์, อสังหาริมทรัพย์รอการขายของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
4.3 อ่ืนๆ หมายถึง การใช้ประโยชน์ที่นอกเหนือจากการประกอบการเกษตรหรือ
อยู่อาศัย  
4.4 ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ  หมายถึง  
โดยสภาพใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ท าประโยชน์หรือไม่ใช้ตลอดปีที่ผ่านมา ไม่รวมถึง
ที่ดินซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมการใช้ประโยชน์ อยู่ระหว่างก่อสร้าง ถูกรอนสิทธิโดย
กฎหมาย/ค าสั่ง/ค าพิพากษา/การพิจารณาคดีเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครอง ทั้งนี้ การพิจารณาให้ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ สภาพดิน 
ความลาดชันของดิน และการใช้ประโยชน์ในบริเวณใกล้เคียง  

5. ฐานภาษี มูลค่าทั้งหมดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยค านวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์
ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์  
ที่คณะอนุกรรมการประจ าจังหวัดก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ ซึ่งกรมธนารักษ์/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่จะส่ง
บัญชีก าหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ให้ อปท. ใช้เป็นฐานในการค านวณภาษี 

6. การลด ยกเว้น และ 
    บรรเทาภาระภาษี 

1. การลดภาษี 
    1.1 มาตรา 55 : ลดภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพ่ือให้
เหมาะสมกับสภาพความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือ
สภาพแห่งท้องที่ ไม่เกินร้อยละ 90 ของภาษีที่ต้องเสีย  
    1.2 มาตรา 56 และมาตรา 57 : ลดภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง กรณี
ทรัพย์สินเสียหาย หรือถูกท าลายตามสัดส่วนความเสียหาย   
2. การยกเว้นภาษี 
    2.1 มาตรา 8 (1) – (12) : ให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามที่บัญญัติได้รับ
ยกเว้นการจัดเก็บภาษี  
    2.2 มาตรา 40 : ยกเว้นภาษีกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคล
คลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ไม่เกิน 50 ล้านบาท  
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    2.3 มาตรา 41 : ยกเว้นภาษีกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคล
คลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการอยู่อาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีเป็น
เจ้าของบ้านและท่ีดิน ไม่เกิน 50 ล้านบาท และกรณีเป็นเจ้าของบ้าน ไม่เกิน 10 
ล้านบาท 
    2.4 มาตรา 96 : ยกเว้นภาษีกรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคล
ธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ในปี พ.ศ. 2563 – 2565 
3. การบรรเทาภาระภาษี 
    มาตรา 97 : กรณีผู้เสียภาษีได้รับการประเมินภาษีสูงกว่าที่เคยเสียในปี  
พ.ศ.  2562ให้ผู้เสียภาษีช าระภาษีตามจ านวนที่ต้องเสียในปีก่อน เหลือเท่าใด
ให้ช าระภาษี ดังนี้   

- ปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 25 ของภาษีที่เหลือ 
- ปี พ.ศ. 2564 ร้อยละ 50 ของภาษีที่เหลือ 
- ปี พ.ศ. พ.ศ. 2565 ร้อยละ 75 ของภาษีที่เหลือ 

7. กระบวนการจัดเก็บภาษี 7.1 อปท. ส ารวจและจัดท าบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะใช้ในการ
จัดเก็บภาษีภายในเดือนพฤศจิกายน (ปี 2563 ขยายเวลาจนถึงเดือนมีนาคม 
2563) 
7.2 อปท. ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเดือนมกราคม  
(ปี 2563 ขยายเวลาจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563)  
7.3 อปท. แจ้งการประเมินภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ (ปี 2563 ขยายเวลา
จนถึงเดือนมิถุนายน 2563) 
7.4 ผู้เสียภาษีช าระภาษีภายในเดือนเมษายน (ปี 2563 ขยายเวลาจนถึงเดือน
สิงหาคม 2563) 
7.5 อปท. แจ้งรายชื่อผู้ค้างช าระภาษีให้กรมที่ดินภายในเดือนมิถุนายน  
(ปี 2563 ขยายเวลาจนถึงเดือนตุลาคม 2563) 
7.6 อปท. รายงานข้อมูลการจัดเก็บภาษีภายในเดือนมกราคม  

8. เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ผู้เสียภาษีท่ีค้างช าระภาษีต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพ่ิม ดังนี้ 
8.1 เบี้ยปรับร้อยละ 10 – 40 ของค่าภาษีค้างช าระ แล้วแต่กรณี ดังนี้ 
      (1) มาช าระก่อน อปท. มีหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 10 
      (2) มาช าระภายในก าหนดหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 20 
      (3) มาช าระเกินก าหนดในหนังสือแจ้งเตือน เสียเบี้ยปรับร้อยละ 40 
8.2 เงินเพิ่มร้อยละ 1 ต่อเดือนของค่าภาษีค้างช าระ 

9. คณะกรรมการตามกฎหมาย 9.1 คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  
      องค์ประกอบ : ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ปลัดกระทรวง
มหาดไทย อธิบดีกรมท่ีดิน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมธนา
รักษ์  อธิบดีกรมสรรพากร ผู้ อ านวยการส านั กงานเศรษฐกิจการคลั ง  
เป็นกรรมการ ข้าราชการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นเลขานุการ/ข้าราชการ 
สถ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
      อ านาจหน้าที่ : วินิจฉัยปัญหาการเก็บภาษี ให้ค าปรึกษาแนะน าจัดเก็บภาษี 
และปฏิบัติการอื่นตามกฎหมาย   
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9.2 คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด     
      องค์ประกอบ : ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ปลัดจังหวัด เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ธนารักษ์พ้ืนที่  สรรพากรพ้ืนที่ นายก 
อบจ. นายกเทศมนตรี 5 คน นายก อบต. 5 คน ผู้บริหารท้องถิ่นอ่ืน 1 คน  
เป็นกรรมการ ท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ     
      อ านาจหน้าที่ พิจารณาเห็นชอบอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เห็นชอบการลด/ยกเว้นภาษี/ให้ค าปรึกษาแนะน าการเก็บภาษีและปฏิบัติการอ่ืน
ตามกฎหมาย 
9.3 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจ าจังหวัด 
      องค์ประกอบ :  
      1) จังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ธนารักษ์พ้ืนที่ สรรพากรพ้ืนที่ ผู้แทนผู้บริหาร 
อปท. 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คนเป็นกรรมการ ข้าราชการ สถจ. เป็นเลขานุการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ  
      2) กรุงเทพมหานคร : ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน อธิบดีกรม
ที่ดิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการ
คลัง ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน เป็นกรรมการ ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
      อ านาจหน้าที่ : พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษี   
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กฎหมายล าดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จ านวน 19 ฉบับ 
ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น 21 มกราคม 2563 

ที ่ ชื่อกฎหมาย มาตรา หมายเหตุ 
กฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว (16 ฉบับ) 

กระทรวงมหาดไทย (6 ฉบับ) 
1 กฎกระทรวงก าหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
12 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 
25 ธันวาคม 2562 

2 กฎกระทรวงก าหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า
หรือไม่ได้ท าประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ. 2562 

37 วรรคสี ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 
25 ธันวาคม 2562 

3 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกาศ
ราคาประเมินทุนทรัพย์ อัตราภาษี และรายละเอียดอ่ืน 
ในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

39 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 
25 ธันวาคม 2562 

4 กฎกระทรวงการผ่อนช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 

52 วรรคสอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 
25 ธันวาคม 2562 

5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 
พ.ศ. 2562 

21 วรรคสาม, 23 วรรคสี่, 
24, 30, 56, 57 วรรค
หนึ่ง, 63 วรรคสอง และ 
74 วรรคสอง 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 
21 สิงหาคม 2562 

6 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

10, 28 วรรคสาม, 33, 34, 
44 วรรคสอง, 41 วรรคหนึ่ง
, 54 วรรคสอง และ 73 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 
26 มิถุนายน 2562 

กระทรวงการคลัง (7 ฉบับ) 
1 พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 

2563 
55 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

วันที่  20 มกราคม 2563 
มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 
1 มกราคม 2563 

2 กฎกระทรวงทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

8 (12) ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 
26 กรกฎาคม 2562 

3 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการค านวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคา
ประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562 

35 วรรคสาม ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 
7 มกราคม 2563 

4 กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562 71 ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 
7 มกราคม 2563 
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ที ่ ชื่อกฎหมาย มาตรา หมายเหตุ 
5 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือ 

สิ่ งปลู กสร้ างที่ เป็ นทรัพย์ สิ นของมู ลนิ ธิ หรื อสถาน 
สาธารณกุศล ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 

8 (7) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 
26 มิถุนายน 2562 

6 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้
ทางราชการจัดใช้ เ พ่ือสาธารณประโยชน์ ลงวันที่ 
21 มิถุนายน 2562 

8 (8) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 
26 มิถุนายน 2562 

7 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณ
การยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าของ
เป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่อในทะเบียน
บ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ลงวันที่ 
21 มิถุนายน 2562 

41 วรรคสาม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 
26 มิถุนายน 2562 

กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย (3 ฉบับ) 
1 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีส าหรับที่ดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท ลงวันที่ 6 
ธันวาคม 2562  

38 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 
10 มกราคม 2563 

2 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ 
ในการประกอบเกษตรกรรม ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 

40 วรรคสอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 
10 มกราคม 2563 

3 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
เหตุจ าเป็นทางราชการซึ่งบุคคลธรรมดาต้องย้ายชื่อ 
ออกจากทะเบียนบ้าน ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 

41 วรรคสี ่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มี ผ ล ใ ช้ บั ง คั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ 
10 มกราคม 2563 

 

กฎหมายที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (3 ฉบับ) 
กระทรวงการคลัง (1 ฉบับ) 

1 พระราชกฤษฎีกาก าหนดอัตราภาษีท่ีใช้จัดเก็บ พ.ศ. ... 37 วรรคห้า จะประกาศใช้ปี 2565 
กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย (2 ฉบับ) 

1 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม  

37 วรรคสอง กระทรวงการคลังอยู่ระหว่าง
เสนอกระทรวงมหาดไทย
พิจารณา 

2 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่ งปลูกสร้าง 
เป็นที่อยู่อาศัย ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 

37 วรรคสาม กระทรวงการคลังอยู่ระหว่าง
เสนอกระทรวงมหาดไทย
พิจารณา 



 

๔๒ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

 
 

 



 

๔๓ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

  



 

๔๔ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5      เร่ืองอื่น ๆ 
                           - เลือกประธานการประชุมและก าหนดระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป 
 
        ฝ่ายเลขานุการฯ  เสนอเพื่อท่ีประชุมพิจารณาเลือกประธานการประชุม  
และระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป ท้ังนี้ ได้ก าหนดวันประชุม คือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  

 

ปฏิทินเดือนกุมภาพันธ ์๒๕๖3 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเลือกประธานในการประชุม วันประชุม และวาระ

การประชุมครั้งต่อไป (ครั้งท่ี 2/๒๕๖3) 
 
 
 

มติที่ประชุม  
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 

อาทิตย ์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบด ี ศุกร์ เสาร ์
      1 

 

2 3 4 5 6 7 8 
 

9 10 
หยุดชดเชยวันมาฆบูชา 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
 

23 24 25 26 27 28 29 
 



 

๔๕ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

-ร่าง- 
แนวทางการก าหนดระเบียบวาระการประชมุครัง้ต่อไป 

1) การจัดประชมุเพื่อสนับสนุนการติดตามนโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ของรัฐบาล 

ล าดับ กระทรวง ประเด็นนโยบายหลัก 

1. กค. 
 

 

1.  การด าเนินนโยบายการเงินการคลังเพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถตอบสนอง 
ต่อความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
2. การดูแลหน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ
อยา่งเคร่งครัด 
3. การเร่งปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ 
4.  การปฏิรูประบบการออม โดยจัดให้มีระบบการออม เพื่อการเกษียณอายุอย่าง
ท่ัวถึง รวมท้ังพัฒนาตลาดเงนิและตลาดทนุให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการและ
เป็นช่องทางการออมของประชาชน 

2. กต. 
 

1. การสร้างบทบาทท่ีสร้างสรรคข์องไทยในภูมิภาคและเวทีโลก 
2. การขับเคลือ่นการพัฒนาภายใต้เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ 
3. การส่งเสริมความรว่มมอืระหวา่งประเทศด้านความมั่นคง 
4. การขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทย 
แรงงานไทย และภาคเอกชนไทยในต่างประเทศ 

3. กก. 
 

1. การพัฒนาคณุภาพและความหลากหลายของแหลง่ท่องเท่ียว 
2. การพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานธรุกิจบรกิารเกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
3. การส่งเสรมิใหเ้กิดการกระจายรายได้จากธรุกิจท่องเท่ียวสู่ชุมชน 
4. การเพ่ิมมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว จากอาชญากรรม  
การฉ้อฉล และอบุัติเหตุท่ีเกิดจากความบกพร่องของผูป้ระกอบการ 

4. พม. 
 

1. การปรับปรุงระบบสวัสดกิารและพัฒนาคุณภาพชวิีตของประชาชน 
2. การแก้ไขปญัหาในการด ารงชวิีตของประชาชน 
3. ปรับปรุงระบบภาษีและการให้สินเชื่อท่ีเอื้อให้ประชาชนสามารถมีท่ีอยู่อาศัย 
เป็นของตนเองได้ตามความพร้อม 
4. การแก้ไขปัญหาหนี้สินและลดภาระหนี้สินของประชาชน 



 

๔๖ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

ล าดับ กระทรวง ประเด็นนโยบายหลัก 

5 อว. 
 

1. การพัฒนาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
2. การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการออกแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย 
3. การสนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับต้นน้ า 
4. การสร้างระบบจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

6 กษ. 
 

1. การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ 
2. การพัฒนาองค์กรเกษตรและเกษตรกรรุ่นใหม่ 
3. การส่งเสริมการท าปศุสัตว์ให้เกษตรกรให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
4. การฟื้นฟูและสนับสนุนอาชีพการท าประมงให้เกิดความยั่งยืนบนพื้นฐานของ 
การรักษาทรัพยากรทางการประมงและทรัพยากรทางทะเลให้มีความสมบูรณ์ 

7 คค. 
 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศและสามารถ
รองรับการขนส่งและการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
2. การแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในพื้นท่ีเขตเมือง 
3. การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ 
4. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมสั่งการจราจรและวางแผน 
การเดินทาง 

8 ดศ. 
 

1. การพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม ่
2. การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
3. การลงทุนในอินเทอร์เน็ต เกตเวย์ และเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5 G 
4. การพัฒนาการค้าสู่รูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เชื่อมโยงการค้า การช าระเงิน  
และการขนส่งสู่ระบบออนไลน์ 

9 ทส. 
 

1. การปกปอ้งรักษาฟืน้ฟูทรัพยากรปา่ไม้และสัตว์ป่า 
2. การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าท้ังระบบแหลง่น้ าชุมชนและทะเล 
3. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
เพ่ือการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. การแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 



 

๔๗ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

ล าดับ กระทรวง ประเด็นนโยบายหลัก 

10. พน. 
 

 

1. การเสรมิสร้างความมัน่คงทางด้านพลังงานใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได้ 
2. การสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่ ง
เช้ือเพลงิในพ้ืนท่ี 
3. การยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ท่ัวถึง เพียงพอ 
และมีเสถียรภาพ 
4. การส่งเสริมการวจิัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน 

11 
 
 
 
 
 
 

 

พณ. 
 

 

1. การส่งเสริมการค้าในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยท้ังในภาคการผลิตและบริการในการเข้าถึงตลาด 
2. การพัฒนาการอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนธุรกิจการค้า การน าเข้าส่งออก 
และโลจิสติกส์ ในรูปแบบดิจิทัล 
3. การส่ ง เสริมธุ รกิ จการค้ าปลีกพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  (e-commerce)  
ข้ามพรมแดน 
4. การพัฒนาการค้าการลงทุนเพ่ือมุ่งการเป็นชาติการค้า การบริการ และการลงทุน 
ในภูมิภาค 

12. มท. 
 

 

1. การสร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน 
2. การพัฒนาระบบบรหิารจัดการน้ าประปาพัฒนาคณุภาพประปา 
3. การแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ าและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
4. การแก้ไขปญัหาท่ีอยูอ่าศัย ท่ีดินท ากิน และสร้างชมุชนท่ีน่าอยู ่

13 ยธ. 
 

 
 

1. การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บรกิาร การอ านวยความสะดวก ต้นทุน
ค่าใชจ่้าย กฎหมาย กฎ และระเบียบตา่ง ๆ ของภาครัฐ 
2. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
3. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการสืบสวนสอบสวนด้านการปราบปราม
อาชญากรรมพเิศษ 
4. การบูรณาการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้ด าเนินงานสอด
ประสานกันอย่างเป็นองคาพยพ 

14 รง. 
 

 

1. การยกระดับรายได้ค่าแรงแรกเข้าและกลไกการปรับอัตราค่าจ้างท่ีสอดคล้องกับ
สมรรถนะแรงงาน 
2. การพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย 



 

๔๘ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

ล าดับ กระทรวง ประเด็นนโยบายหลัก 

3. การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านกลไกคณะกรรมการไตรภาคี 
4. การจูงใจให้แรงงานพัฒนาตนเองปรับเปลี่ยนทักษะและเปลี่ยนสายอาชีพให้ตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี 

15. วธ. 
 

1. การส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
2. การส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มีบทบาทในการเผยแผ่หลักค าสอนท่ีดีงาม
และปลูกฝัง่คณุธรรม จรยิธรรม 
3. การสร้างความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของประเทศ
เพ่ือนบา้นท่ีมีความหลากหลายในลักษณะพหุสังคมท่ีอยูร่่วมกัน 
4. การส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมของไทยด้วยการส่งเสริมเอกลักษณ์  
อัตลักษณ ์ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสร้างการรับรู้ท่ีกวา้งขวางมากขึ้นในเวทีโลก 

16 สธ. 
 

 

1. การพัฒนาระบบบรกิารสาธารณสุขแพทยส์มัยใหม่และแพทย์แผนไทย 
2. การส่งเสริมการปอ้งกันและควบคมุปจัจัยเสีย่งต่อสขุภาพ 
3. การพัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
4. การสร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลมุด้านการศึกษา สุขภาพ  
การมีงานท าท่ีเหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม 

17 
 
 

อก. 
 

 
 

1. การวางรากฐานระบบเศรษฐกจิของประเทศสูอ่นาคต 
2.  การดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเมอืงอัจฉริยะ 
3. การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและชุมชน 
4. การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะท้ังในส่วนผู้ประกอบการขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผูป้ระกอบการยคุใหม ่

 
 
 

 
 

 



 

๔๙ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

๒) การจัดประชมุเพื่อสนับสนุนการติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 

ล าดับ กระทรวง ประเด็นนโยบายเร่งด่วน 

1. กค. ๑. ลดหนี้ 3 ส่วน คือ 1) กองทุนหมู่บ้าน 2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 3) หนี้สินนอก

ระบบ 

๒. ปรับปรุงระบบ "ภาษี" และการขยายโอกาสการเข้าถึง "สินเชื่อที่อยู่อาศัย" 

๓. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
๒ กต. สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านท าลาย "แหล่งผลิต" และ "เครือข่าย"  

 
๓ กก. ส่งเสริม การท่องเที่ยว "เมืองหลัก" "เมืองรอง" และ "การท่องเที่ยวชุมชน" 

 
๔ พม. เบี้ยยังชีพ "ผู้สูงอายุ" "คนพิการ" ที่มีรายได้น้อย ขยายสิทธิกลุ่ม "มารดาตั้งครรภ์" "เด็กแรกเกิด" 

"เด็กวัยเรียน"  
๕ อว. สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ ใหม่ในระบบดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมให้เด็กไทยยุคใหม่เก่งวิชา 

"วิทยาศาสตร์" "เทคโนโลยี" "วิศวกรรม" "คณิตศาสตร์" "โปรแกรมเมอร์" "ภาษาต่างประเทศ" 

"ภาษาคอมพิวเตอร์" หรือ Coding ตั้งแต่ระดับ "ประถมศึกษา" 

๖ กษ. ๑. ปรับปรุง "ระบบที่ดินท ากิน" ให้เกษตรกรเข้าถึงได้ 

๒. ลดอุปสรรคการประกอบอาชีพ "ประมงพาณิชย์" และ "ประมงชายฝั่ง" รวมถึงดูแล "ประมง

พ้ืนบ้าน" ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

๓. จัดพ้ืนที่การเกษตรให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการน้ าและคุณภาพดินตาม Agri-Map 

๔. การท าการเกษตรยุคใหม่ต้องใช้ "นวัตกรรม" เข้ามาลดต้นทุนการผลิต 

๕. ส่งเสริมการใช้ "ผลผลิตทางการเกษตร" เพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด เช่น การใช้

ผลผลิตการเกษตรใน "อุตสาหกรรมพลังงาน" การส่งเสริมการใช้ "ยางพารา" ในโครงสร้าง

พ้ืนฐานของประเทศ หรือถนนยางพาราทั่วประเทศ 
๖. เร่งพัฒนาการปฏิบัติการ "ฝนหลวง" เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรไม่ให้พืชผลทางการ
เกษตรต้องยืนต้นตายจากการขาดแคลนน้ า หรือภาวะภัยแล้ง 

๗ คค. ๑. พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๒. ส่งเสริมการใช้ "ผลผลิตทางการเกษตร" การส่งเสริมการใช้ "ยางพารา" ในโครงสร้างพ้ืนฐาน

ของประเทศ หรือถนนยางพาราทั่วประเทศ 

๘ ดศ. ๑. วำงรำกฐำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสื่อสำรไร้สำรในระบบ 5G เพ่ือพัฒนำทักษะของ

ผู้ประกอบกำร ส่งเสริมกำรให้บริกำรสำธำรณสุข และกำรศึกษำทำงไกล 



 

๕๐ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

ล าดับ กระทรวง ประเด็นนโยบายเร่งด่วน 

๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในอนำคต และกำรใช้ปัญญำประดิษฐ์ 

๓. การสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล สื่อออนไลน์ และเครือข่ายสังคม

ออนไลน์ เพ่ือป้องกันผลกระทบในเชิงสังคม สร้างความปลอดภัย ดูแลปัญหาอาชญากรรมทาง

ไซเบอร์ และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข่าวสารที่ถูกต้อง เกิดความ

สามัคคีในสังคม 

๙ ทส. ๑. ปรับปรุง "ระบบที่ดินท ากิน" ให้เกษตรกรเข้าถึงได้ 

๒. การต่อยอด "อุตสาหกรรมเป้าหมาย" เร่งพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ อาทิ "เศรษฐกิจ

ชีวภาพ" "เศรษฐกิจหมุนเวียน" "เศรษฐกิจสีเขียว" 

๓. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้ง 

๑๐ พน. ส่งเสริมการใช้ผลผลิตการเกษตรใน "อุตสาหกรรมพลังงาน"  

 

๑๑ พณ. ๑. มาตรการตั้งรับ "การกีดกันทางการค้า" เร่งเพ่ิม "ช่องทาง" การส่งออกที่ถือเป็นรายได้หลัก

ของประเทศ 

๒. สร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่เกษตรกรก าหนดเป้าหมาย "รายได้" จากข้าว ยางพารา 

มันส าปะหลัง ปาล์ม อ้อย ข้าวโพด ด้วยการชดเชย "ประกันรายได้" และ ด าเนินการ 

"ประกันภัยสินค้าเกษตร" ส่งเสริม "เกษตรพันธสัญญา" 

๓. กำรพัฒนำทักษะของผู้ประกอบกำรอัจฉริยะทั งในส่วนผู้ประกอบกำรขนำดกลำง ขนำดย่อม 

เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 

๑๒ มท. ด าเนินมาตรการป้องกัน "ก่อน" เกิดภัย การให้ความช่วยเหลือ "ระหว่าง" เกิดภัย การแก้ไข

ปัญหาใน "ระยะยาว" โดยเฉพาะ "ระบบเตือนภัย" ต้องมีการจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงก าหนดมาตรการ "บรรเทาความเดือดร้อน" ประชาชนให้ได้มากที่สุดและ

ทันท่วงที 

๑๓ ยธ. ๑. ปราบปรามการฉ้อโกงหลอกลวงประชาชน 

๒. ด าเนินการ "มาตรการทางการเมือง" ควบคู่ไปกับ "มาตรการทางกฎหมาย" กับผู้กระท าผิด และ

น า "เทคโนโลยี" มาใช้ "เฝ้าระวัง" การทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงเร่งรัดขั้นตอนของกฎหมายกับ

ผู้กระท าผิด ให้ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ป้องกัน และเฝ้าระวังการทุจริตใน

โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ 



 

๕๑ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

ล าดับ กระทรวง ประเด็นนโยบายเร่งด่วน 

๓. ฟ้ืนฟูดูแลรักษา "ผู้เสพ" พร้อมสร้าง "โอกาส" "อาชีพ" และ "รายได้"  ให้สามารถกลับมาใช้

ชีวิตปกติในสังคมได้ 

๔. ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนบังคับใช้ "กฎหมาย" อย่างเคร่งครัด สร้างความ

ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านท าลาย "แหล่งผลิต" และ "เครือข่าย"  

๕. ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท าธุรกิจและการด ารงชีวิตของ

ประชาชน แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

๖. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือ

แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 

๑๔ รง. ๑. ลดข้อจ ากัดในการประกอบอาชีพ 

๒. การยกระดับรายได้ หรือค่าแรงขั้นต่ า ต้องสอดคล้องกับการพัฒนา "ทักษะฝีมือแรงงาน” 

ผ่านกลไก "คณะกรรมการไตรภาคี" 

๓. สนับสนุนการปรับ "เปลี่ยนทักษะ" และ "เปลี่ยนสายอาชีพ" ให้ตรงกับความต้องการของ 

"ตลาดแรงงาน" "อุตสาหกรรมเป้าหมาย" และ "ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี" 

๑๕ วธ. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต 

 

๑๖ ศธ. โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศต้องมีคุณภาพถึงระดับต าบล และต้องมี "หลักสูตรออนไลน์" 

ประกอบการเรียนการสอน และมีความเชื่อมโยงระหว่างระบบการศึกษากับภาคธุรกิจ 

๑๗ สธ. ๑. ลดความเหลื่อมล้ าของ "คุณภาพการบริการสุขภาพ" ทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 

เพ่ือน าไปสู่การให้บริการการรักษาพยาบาลที่ดีแก่พ่ีน้องประชาชน 

๒. เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี "กัญชา" "กัญชง" รวมถึงพืชสมุนไพรเพ่ือน ามาใช้

ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ 

๑๘ อก. การต่อยอด "อุตสาหกรรมเป้าหมาย" เร่งพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ อาทิ "เศรษฐกิจ

ชีวภาพ" "เศรษฐกิจหมุนเวียน" "เศรษฐกิจสีเขียว" 
 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 

มติที่ประชุม  
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 



 

๕๒ 
 

  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คร้ังที่ 1/๒๕๖3 : ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

 

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 

๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 

6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

9. การพัฒนาระบบสาธารณสุข และหลักประกันทางสังคม 

10. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 

12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เร่ือง 
1. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 

2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 

7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 

9. การแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 

10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 

11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
12. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ 

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕ 



23 มกราคม 2563 : ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1
ท าเนียบรัฐบาล

การประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2563
วาระที่ 3.3 การแก้ปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการน้ า

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ า กรมทรัพยากรน้ า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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หัวข้อในการน าเสนอ:

1: ข้อมูลทรัพยากรน้ าประเทศไทย
2: สถานการณ์แม่น้ าโขง
3. พื้นที่คาดการณ์และพื้นที่ภัยแล้ง ปี 62/63
4: แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเครื่องมือ/เครื่องจักร
5: ผลการช่วยเหลือภัยแล้ง ปี 62/63
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(1) ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ า: วัฏจักรน้ า
พื้นที่ 514,008 km2

(321.2 ล้านไร่)

พื้นที่ชลประทาน (32.75 ล้านไร่)
48,350 km2

พื้นที่เกษตรน้ าฝน (117 ล้านไร่)
190,440 km2

ปริมาณน้ าท่าธรรมชาติ
285,227 MCM/year (38%)

ปริมาณน้ าเก็บกัก 81,373  MCM (11%)

อัตราการใช้น้ าบาดาล 
45,385 MCM/year

ปริมาณฝนรายปี
1,455 mm.

การระเหยและไหลซึม      
381,400 MCM/year (51%)

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (ส.ค. 2562)

ปริมาณท่าน้ า
748,000 MCM/year (100%)
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(1) ข้อมูลทรัพยากรน้ า: แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (2561-2580)

Upstream Forest 
Rehabilitation 
and Soil Erosion 
Prevention

Water Management 
for Consumption

Flood Management
Administrative 
Management

Water Quality 
Management

Water Security for 
Production Sectors
(Agri. + Ind.)

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (ส.ค. 2562)
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(1) ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ า: แหล่งน้ าขนาดใหญ่ และขนาดกลาง

กรมชลประทาน/การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/กรมทรัพยากรน้ า (ส.ค. 2562)

แหล่งน้ าขนาดใหญ่ แหล่งน้ าขนาดกลาง

1. แหล่งน้ าขนาดใหญ่ :
38 โครงการ (70,908 MCM)

2. แหล่งน้ าขนาดกลาง :
477 โครงการ (5,373 MCM)

Total = 482 reservoirs
(76,281 MCM)

เขื่อนภูมิพล

เขื่อนสิริกิติ์



(1) ข้อมูลทรัพยากรน้ า : ปริมาณน้ าต้นทุนนอกเขตชลประทาน:

Page 6ข้อมูลความจุแหล่งน้ าจาก ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม/วิเคราะห์โดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ า กรมทรัพยากรน้ า

ปริมาณน้ ารวม (ล้าน ลบ.ม.)

ปัจจุบัน ( 20 มค 63) 6,833

อดีต (1 พย 62) 8,446

ผลต่าง -1,613

น้ า > 2 ล้าน  (ล้าน ลบ.ม.)

ปัจจุบัน ( 20 มค 63) 4,057

น้ า < 2 ล้าน (ล้าน ลบ.ม.)

ปัจจุบัน (20มค 63) 2,776

ขนาดแหล่งน้ า 
มากกว่า 2 ล้าน ลบ.ม.

จ านวน 463 แห่ง 

ขนาดแหล่งน้ า 
น้อยกว่า 2 ล้าน ลบ.ม.
จ านวน 101,649 แห่ง 

ขนาดแหล่งน้ า 
ทั้งหมด 102,112 แห่ง
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(1) ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ า: พื้นที่การเกษตร (238,790 km2)

พืน้ที่ชลประทาน
48,350 km2 (20%)

พืน้ที่นอกเขตชลประทาน
190,440 km2 (80%)

 ปริมาณน้ าต้นทุน
จากอ่างฯขนาดใหญ่
และกลาง

 บริหารจัดการด้วย
ระบบชลประทาน
และอาคารบังคับน้ า

 เ สี่ ย งต่ อภาวะน้ า
ท่ ว ม แ ล ะ น้ า แ ล้ ง
น้อย

ปริมาณน้ าต้นทุนจาก
แหล่ ง น้ า ขน าด เ ล็ ก 
และหนองน้ าธรรมชาติ

ขาดระบบชลประทาน/
อาคารบังคับน้ า

 เสี่ยงต่อภาวะน้ าท่วม
และน้ าแล้งสูง

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (ส.ค. 2562)
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(1) ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ า: พื้นที่ต้นน้ า/กลางน้ า/ปลายน้ า
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(1) ข้อมูลด้านทรัพยากรน้ า: พื้นที่ลุ่มน้ า (สทนช)
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(2) สถานการณ์แม่น้ าโขง
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(2) สถานการณ์น้ า: (ปริมาณน้ าในล าน้ าโขง)



ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั/จัดท าแผนทีโ่ดยศูนยป์อ้งกันวิกฤติน้ า กรมทรัพยากรน้ า ณ วันที่ 16 ม.ค. 2563

พื้นที่ประกาศภัยแล้ง (22 มกราคม 2563)
20 จังหวัด 106 อ าเภอ 592 ต าบล 5,065 หมู่บ้าน/ชุมชน

จังหวัดที่มีการประกาศเขตการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงนิทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตัิ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562

เชียงราย น่าน เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พะเยา นครพนม มหาสารคาม 
บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ กาฬสินธุ์ นครราชสมีา สกลนคร กาญจนบุรี 

ฉะเชิงเทรา อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ สุพรรณบุรี

สมทุรปราการสมทุรสาคร

สงิหบ์รุ ี

อา่งทอง
พระนครศรอียธุยา

สมทุรสงคราม

นนทบรุ ี

ภเูก็ต

กรงุเทพมหานคร

ปทมุธานนีครนายกนครปฐม

ปตัตานี

อ านาจเจรญิ

หนองบวัล าภู

หนองคาย

ชยันาท

มกุดาหาร

ประจวบครีขีนัธ ์

ตราด

มหาสารคาม

ระนอง

ฉะเชงิเทรา

นราธวิาส

สระบรุ ี

ปราจนีบรุ ี

สพุรรณบรุ ี

บงึกาฬ

สตลู

นครพนม

พทัลงุ

นครศรธีรรมราช

ยโสธร

พงังา

ล าพนู

ชลบรุ ี

ยะลา

กาฬสนิธุ ์

กระบี่

ชุมพร

แมฮ่อ่งสอน

ขอนแกน่

เพชรบรูณ์

อบุลราชธานี

ระยอง

พจิติรก าแพงเพชร

ราชบรุ ี

เพชรบรุ ี

อทุยัธานี

สระแกว้

จนัทบรุ ี

นครสวรรค ์

อตุรดติถ ์

พะเยา

สโุขทยั

ศรสีะเกษ

รอ้ยเอ็ด

ลพบรุ ี

สรุาษฎรธ์านี

ตรงั

สงขลา

สกลนคร

พษิณุโลก

สรุนิทร ์

เชยีงราย

อดุรธานี

แพร่

บรุรีมัย ์
นครราชสมีา

ล าปาง

กาญจนบรุ ี

ชยัภมู ิ

เชยีงใหม่
นา่น

เลย

ตาก

สญัลกัษณ์

ขอบเขตจงัหวดั

จงัหวดัทีม่กีารประกาศเขตการใหค้วามชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณีฉุกเฉิน
(ภัยแล้ง) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (16 ม.ค. 2563)

(3) พื้นที่ประกาศภัยแล้ง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



(3) พื้นที่เสี่ยงภาวะขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค ในเขต-นอกเขตประปาภูมิภาค (พ.ย.62-เม.ย.63)

พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค
ในเขตประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค
นอกเขตประปาส่วนภูมิภาค (มท.)

55 สาขา 75 อ าเภอ 29 จังหวัด
ภาค สาขา อ าเภอ จังหวัด

เหนือ 12 19 7
กลาง - - -
ตะวันออกเฉียงเหนือ 38 51 17
ตะวันออก 1 1 1
ตะวันตก - - -
ใต้ 4 4 4

รวม 55 75 29

ภาค แห่ง หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ

เหนือ 1,162 969 308 148

กลาง 372 226 91 54

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,524 1,154 467 234

ตะวันออก 227 160 63 43

ตะวันตก 201 147 57 27

ใต้ 1,067 724 276 118

รวม 4,553 3,380 1,262 624

4,553 ระบบประปาหมู่บ้าน (12%)
(37,905 ระบบประปาหมู่บ้าน)
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สรุปจังหวัดที่มีปัญหาประปาหมู่บ้าน:
- นครศรีธรรมราช 224 แห่ง
- ตรัง 175 แห่ง
- นครสวรรค์ 155 แห่ง

- พัทลุง 140 แห่ง
- มหาสารคาม 139 แห่ง

- สุพรรณบุรี 42 แห่ง
- กาญจนบุรี 135 แห่ง

- เพชรบุรี 17 แห่ง
- อุทัยธานี 89 แห่ง



(3) พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ าแล้งด้านการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน (พ.ย.62-เม.ย.63)

พื้นที่เสี่ยงภัยภาวะน้ าแล้ง จ านวน 20 จังหวัด 54 อ าเภอ 109 ต าบล
ภาคกลาง :    4 จังหวัด 10 อ าเภอ
ลพบุรี (หนองม่วง)
สุพรรณบุรี (เดิมบางนางบวช/ด่านช้าง/อู่ทอง)
กาญจนบุรี (บ่อพลอย/เลาขวัญ)
อุทัยธานี (เมือง/บ้านไร/่ลานสัก/ห้วยคต)

ภาคเหนือ :   8 จังหวัด 31 อ าเภอ
เชียงราย (เวียงชัย/แม่จัน/แม่สรวย)
นครสวรรค์ (ตาคลี/ท่าตะโก/พยุหะคีรี/ลาดยาว/ตากฟ้า/   

แม่วงก/์ชุมตาบง)
ก าแพงเพชร (เมือง/ขาณุวรลักษบุรี/คลองขลุง)
สุโขทัย (กงไกลาส/ศรีสัชนาลัย/สวรรคโลก)
พิษณุโลก (บางระก า/บางกระทุ่ม/พรหมพิราม/วังทอง)
พิจิตร (เมือง/โพธิ์ประทับช้าง/ตะพานหิน/บางมูลนาก/

โพทะเล/สามงาม/บึงนาราง/วชิรบารม)ี
เพชรบูรณ์ (วิเชียรบุร/ีศรีเทพ)
อุตรดิตถ์ (พิสัย)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :   
8 จังหวัด  13 อ าเภอ
นครราชสีมา (เสิงสาง/ด่านขุนทด/พระทองค า)
หนองบัวล าภู (นากลาง/ศรีบุญเรือง)
ชัยภูมิ (หนองบัวระเหว,บ้านเขว้า/ภูเขียว)
เลย (วังสะพุง)
ยโสธร (เมือง)
ขอนแก่น (บ้านแฮด)
มหาสารคาม (เมือง)
ร้อยเอ็ด (เสลภูมิ)

ผลการช่วยเหลือภาวะวิกฤติน้ า (1 ต.ค.–ปัจจุบัน)
ปริมาณสูบน้ า       4.20 ล้าน ลบ.ม. (5 บาท/ลบ.ม.)
แจกจ่ายน้ าสะอาด  0.35 ล้าน ลิตร   (50 บาท/ครัวเรือน)
ประโยชน์ที่ได้รับ  5,629 ครัวเรือน 10,839 คน 20,255 ไร่

ข้อมูลวันที่ 16 พ.ย. 2562 Page 14
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(3) พื้นที่เสีย่งภาวะขาดแคลนน้ าด้านการเกษตรไม้ผล นอกเขตชลประทาน (พ.ย.62-เม.ย.63)

เกษตร(ไมผ้ล) พท นอกเขตชลประทาน 
พืน้ทีป่ลกูไมผ้ล 2.6 ลา้นไร่
เสีย่งขาดแคลนรนุแรง(ยนืตน้ตาย) 0.37 ลา้นไร่
(30 จงัหวดั)
มอบ กสก. และ อปท ส ารวจ
มอบ ทน และ ทบ จดัหาแหลง่น า้ พรอ้มจดัท า
แผนและมาตรการเสนอโดยดว่น





(4) แผนปฏิบัติการเตรียมเครื่องมือ/เครื่องจักร
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ส านักงานทรัพยากรน้ า
เครื่องสูบน้ า

(เคร่ือง)
รถบรรทุกน้ า

(คัน)
รถบรรทุก

(คัน)
สทภ.1 (ล าปาง) 24 3 2
สทภ.2 (สระบุรี) 50 5 4
สทภ.3 (อุดรธานี) 26 2 3
สทภ.4 (ขอนแก่น) 23 4 3
สทภ.5 (นครราชสีมา) 20 4 2
สทภ.6 (ปราจีนบุรี) 32 1 3
สทภ.7 (ราชบุรี) 37 2 4
สทภ.8 (สงขลา) 22 3 3
สทภ.9 (พิษณุโลก) 44 3 4
สทภ.10 (สุราษฎร์ธานี) 21 2 3
สทภ.11 (อุบลราชธานี) 14 2 1

รวม 313 31 32

1

2

3

4
5

6
7

8

9

10

11



(4) แผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ าแล้ง กรมทรัพยากรน้ า (ปี 2562-2563) : 

ศูนย์ผลิตน้ าสะอาด จ านวน 6 จุด
จุดแจกจ่ายน้ าช่วยเหลือภัยแล้ง จ านวน 96 จุด
จุดสูบน้ าช่วยเหลือน้ าแล้ง จ านวน 106 จุด

แผนปฏิบัติการในภาวะน้ าแล้ง

w

w

w

ผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือและเฝา้ระวัง
สถานการณ์ภัยแล้ง จ านวน 191 คน
เจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ราย
จังหวัด จ านวน 267 คน
ผู้รู้ในพ้ืนที่ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค จ านวน 
1,547 คน

ความพร้อมด้านบุคลากร

w

w

w

อ่างเก็บน้ าใช้งานได้ 398 แห่ง
ฝายใช้งานได้ 823 แห่ง

ความมั่นคงของอ่างเก็บน้ าและฝาย

w

w

พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 93.81 ล้านไร่

พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตเกษตรน้ าฝน

w

เครื่องสูบน้ า            294 เครื่อง
รถบรรทุกน้ า       70 คัน
สถานีเตือนภัยน้ าหลาก-ดนิถล่ม             1,547 สถานี
สถานีโทรมาตร 228 สถานี
สถานีกล้อง CCTV 75 สถานี
สถานีอุตุ-อุทกวิทยา 385 สถานี

ความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือ

w

w

w

w

w

w

Page 18ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ า และส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1-11 กรมทรัพยากรน้ า



(5) ผลผลิตด้านป้องกัน/บรรเทาภาวะวิกฤติน้ า: 1ต.ค.62 – 22 ม.ค.63
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(5) ผลผลิตด้านป้องกัน/บรรเทาภาวะวิกฤติน้ า: 1ต.ค.62 – 22ม.ค.63
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(5) สรุปความช่วยเหลือพื้นที่ประสบน้ าท่วมและภัยแล้ง 1 ตุลาคม – 21 มกราคม 2563

ส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 1- 11 กรมทรัพยากรน้ า ณ 21 ม.ค. 2563

สรุปทั้งประเทศ
จ านวนเคร่ืองสูบน้ าทั้งหมด 102 เคร่ือง
ปริมาณสูบน้ า 34.42 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณแจกจ่ายน้ า 1.23 ล้าน ลิตร
ประโยชน์ที่ได้รับ 342,849 ครัวเรือน
ประชากร 1,092,063 คน
พื้นที่ 88,146 ไร่

(21 ม.ค. 2563)

แผนที่การช่วยเหลอื
ภาพรวมของประเทศไทย
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ผลผลิตของระบบเฝ้าระวัง คาดการณ์ และเตือนภัย:

http://mekhala.dwr.go.th



Thank You

เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ า : www.dwr.go.th เว็บไซต์ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ า : mekhala.dwr.go.th 


