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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 23/2562 วันอังคารท่ี 24 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

241262 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงการนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ รางกฎกระทรวงการนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักร  
ซึ่งสัตวหรือซากสัตว พ.ศ. ....  ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ซึ่งมีสาระสําคัญ  
เปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว  
ตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการนําเขา สงออก หรือนําผาน

ราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ 
2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง ตามขอ 1. ตามท่ี กษ. เสนอ 

และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
3. สคก. แจงวาไดตรวจพิจารณารางกฎกระทรวงตามขอ 2. เสร็จแลว ไดแกไขชื่อรางกฎกระทรวงฯ เปน 

“รางกฎกระทรวงการนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรซ่ึงสัตวหรือซากสัตว พ.ศ. .... ” แกไขกําหนดวันใช
บังคับ จากเดิม “กฎกระทรวงน้ีมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ” 
เปน  “กฎกระทรวงน้ีมีผลใชบังคับเมื่อพนหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ” 
เน่ืองจากตองแจงใหผูประกอบการท่ีมีการนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตวแตละประเภท
เตรียมความพรอมเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามรางกฎกระทรวงดังกลาว และตองแจงใหองคการการคาโลก (World 
Trade Organization : WTO) ทราบเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวันกอนท่ีกฎหมายจะมีผลใชบังคับ ตามท่ีกรมปศุสัตวเสนอ 
และมีการแกไขเพ่ิมเติมถอยคําเพ่ือใหถูกตองและชัดเจนยิ่งข้ึน โดย กษ. (สํานักงานปลัดกระทรวงและกรมปศุสัตว)  
ไดยืนยันใหความเห็นชอบรางกฎกระทรวงดังกลาวแลว 

4. ตอมาไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) จึงไดสงรางกฎกระทรวงตามขอ 3. ให กษ. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหน่ึง 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ืออันจะเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูนําเขา สงออก 
หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว และสรางความเช่ือมั่น  
ดานการปองกันและควบคุมโรคระบาดในการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว
ระหวางประเทศใหกับประเทศผูนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักร
ซึ่งสัตวหรือซากสัตวดวยอีกครั้งหน่ึง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



2 
 

5. กษ. พิจารณาแลว ยืนยันใหดําเนินการรางกฎกระทรวงดังกลาว ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลวตอไป   
อันจะเปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว และสรางความ
เช่ือมั่นดานการปองกันและควบคุมโรคระบาดในการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวระหวางประเทศใหกับประเทศผูนําเขา 
สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตวดวยอีกครั้งหน่ึง จึงเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว  
มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม.  : เห็นชอบรางกฎกระทรวงการนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว พ.ศ. ....  
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ แลวใหดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 23/2562 วันอังคารท่ี 24 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

241262 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน จํานวน 3 ฉบับ 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทาน  
ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน จํานวน 3 ฉบับ ดังน้ี 

1) รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยประดู เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
คาชลประทาน พ.ศ. .... 

2) รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหนองไฮ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ  
คาชลประทาน พ.ศ. .... 

3) รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยขอนสัก เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
คาชลประทาน พ.ศ. .... 
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน 
เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทานจากผูใชนํ้าท่ีนํานํ้าไปใชเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืน
นอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือควบคุมดูแลปริมาณนํ้าและการใชนํ้าใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดเสนอ 

1.1 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยประดู เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
คาชลประทาน พ.ศ. ....  และรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหนองไฮ เปนทางนํ้าชลประทาน  
ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ และ 

1.2 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยขอนสัก เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียก
เก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 3 ฉบับ มาเพ่ือดําเนินการ โดยมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียก
เก็บคาชลประทานจากผูใชนํ้าท่ีนํานํ้าไปใชเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืน นอกจากภาคเกษตรกรรม  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือควบคุมดูแลปริมาณนํ้าและการใชนํ้าใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



4 
 

เพ่ือควบคุมดูแลปริมาณนํ้าและการใชนํ้าใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2554 และวันท่ี 25 กันยายน 2555 ตามลําดับ อนุมัติหลักการ

รางกฎกระทรวง จํานวน 3 ฉบับ ตามขอ 1. ตามท่ี กษ. เสนอ และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
3. สคก. แจงวาไดตรวจพิจารณารางกฎกระทรวง จํานวน 3 ฉบับ ตามขอ 2. เสร็จแลว โดยมีการแกไขเล็กนอย 

(ตามแบบการรางกฎกระทรวง) 
4. ตอมาไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหมเมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จึงไดสงรางกฎกระทรวง จํานวน 3 ฉบับ ตามขอ 3. ให กษ. พิจารณายืนยัน  
อีกครั้งหน่ึง 

5. กษ. พิจารณาแลวยืนยันใหดําเนินการรางกฎกระทรวงจํานวน 3 ฉบับ ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลว ตามขอ 4. ตอไป 
จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม.  : เห็นชอบรางกฎกระทรวงดังกลาว จํานวน 3 ฉบับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 23/2562 วันอังคารท่ี 24 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

241262 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระคาชลประทาน  และการยกเวนและการผอน

ชําระคาชลประทาน พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระคา
ชลประทาน และการยกเวนและการผอนชําระคาชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงรางกฎกระทรวง
กําหนดอัตราคาชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระคาชลประทาน และการยกเวนและการผอนชําระคาชลประทาน  
พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว เก่ียวกับการกําหนดแนวทางและวิธีการ  
ในการจัดเก็บหรือชําระคาชลประทาน และการยกเวนคาชลประทานใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งข้ึน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาชลประทาน  การจัดเก็บหรือชําระคา

ชลประทาน และการยกเวนและการผอนชําระคาชลประทาน พ.ศ. .... ไปเพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการ  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงดังกลาวตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอและสั่งใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี นร ๐๙๐๘/๓๐๖  ลงวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐  แจงวา คณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจ
พิจารณารางกฎกระทรวงดังกลาวเสร็จแลว  (เรื่องเสร็จท่ี ๗๕๒/๒๕๖๐) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จึงขอให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาลงนาม ตลอดจนวัน เดือน และป ของรางกฎกระทรวงฯ แลวสงให 
สลค. พรอมดวยขอมูลอิเล็กทรอนิกสของรางกฎกระทรวงฯ เพ่ือประกาศราชกิจจานุเบกษา ตอมากระทรวงการคลัง  
ไดมีหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๐๖.๕/ว ๖๒  ลงวันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กําหนดแนวทางปฏิบัติในการจายเงิน  
การรับเงิน และการนําเงินฝากคลังหรือนําสงคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส สําหรับทุนหมุนเวียน ดังน้ี 

1.1 การจายเงิน  กลาวคือ การจายเงินของทุนหมุนเวียน ใหใชวิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร  
ของผูมีสิทธิรับเงิน โดยใหทุนหมุนเวียนขอเปดใชบริการดานการโอนเงินกับธนาคารรัฐวิสาหกิจหรือธนาคารพาณิชย  
ผานระบบธนาคารออนไลน ( Internet Banking) เพ่ือใชสําหรับโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารใหกับผูมีสิทธิรับเงิน  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือ กําหนดแนวทางและวิธีการในการจัดเก็บหรือชําระคา
ชลประทาน และการยกเวนคาชลประทานใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของทุนหมุนเวียน 
1.2 การรับเงิน  กลาวคือ การรับเงินของทุนหมุนเวียน ใหรับชําระเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เชน 

บริการรับชําระเงิน ( Bill Payment) การรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) ผานอุปกรณรับชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) บริการมาตรฐาน QR Code ในธุรกรรมการชําระเงิน  
(Thai QR Code Payment Standard) หรือเคานเตอรเซอรวิส เปนตน 

1.3 การนําเงินฝากคลังหรือนําสงคลัง  กลาวคือ ใหทุนหมุนเวียนขอใชบริการนําเงินฝากคลังหรือนําสงคลัง 
ผานระบบ KTB Corporate Online กับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สําหรับบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ท่ีใชสําหรับรับชําระเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีท่ีใชสําหรับเงินนอกงบประมาณท่ีขอเบิก  
จากคลังตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงิน สงคลัง พ.ศ. 2551 

2. กรมชลประทานจึงไดพิจารณารางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระคา
ชลประทาน และการยกเวนและการผอนชําระคาชลประทาน พ.ศ. .... คือ 

“ขอ ๖ ใหเจาพนักงานจัดสงใบแจงหน้ีคาชลประทานหรือใบแจงปริมาตรนํ้าแกผูรับอนุญาตใชนํ้าภายในวัน
สุดทายของเดือน และใหผูรับอนุญาตใชนํ้าชําระคาชลประทานภายในวันท่ีสิบของเดือนถัดไป โดยวิธีการดังตอไปน้ี 

๑) ชําระเปนเงินสดหรือเช็คตอเจาพนักงาน ณ ท่ีทําการโครงการในเขตท่ีทางนํ้าชลประทานอยูในความ
รับผิดชอบ หรือ 

๒) ชําระโดยวิธีการโอนเงินผานระบบธนาคารเขาบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน และสงสําเนา 
ใบนําฝากเงินหรือหลักฐานการโอนเงินอ่ืนใดใหแกผูอํานวยการโครงการในเขตท่ีทางนํ้าชลประทานอยูในความรับผิดชอบ 

3) เมื่อไดรับเงินตามวรรคหน่ึงแลว ใหผูอํานวยการโครงการหรือเจาพนักงานออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกํากับ
ภาษีแกผูรับอนุญาตใชนํ้าไวเพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาไดมีการชําระคาชลประทานแลว”  ปรากฏวาไมครอบคลุม  
ถึงการจายเงิน การรับเงิน และการนําเงินฝากคลังหรือนําสงคลังในระบบอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูรับอนุญาตใชนํ้าจากทาง
นํ้าชลประทานตามแนวทางปฏิบัติกระทรวงการคลัง 

3. กรมชลประทาน  จึงเสนอแกไขเพ่ิมเติมรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระคา
ชลประทาน และการยกเวนและการผอนชําระคาชลประทาน พ.ศ. .... ดังน้ี 

“ขอ 6 ใหเจาพนักงานจัดสงใบแจงหน้ีคาชลประทานหรือใบแจงปริมาตรนํ้าแกผูรับอนุญาตใชนํ้าภายในวัน
สุดทายของเดือน และใหผูรับอนุญาตใชนํ้าชําระคาชลประทานภายในวันท่ีสิบของเดือนถัดไป โดยดําเนินการในระบบ
อิเล็กทรอนิกส เชน บริการรับชําระเงิน ( Bill Payment) การรับเงินดวยบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรเดบิต) ผานอุปกรณ  
รับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC) บริการมาตรฐาน QR Code ในธุรกรรมการ
ชําระเงิน (Thai QR Code Payment Standard) หรือเคานเตอรเซอรวิส หรือตามท่ีกระทรวงการคลัง คณะกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน จะกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง เมื่อสิ้นวันทําการใหเงินทุนหมุนเวียน  
เพ่ือการชลประทานสรุปยอดการรับชําระเงินในแตละวันเพ่ือนํามาตรวจสอบกับหลักฐานการรับชําระเงินใหถูกตองตรงกัน 
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เพ่ือออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกํากับภาษี (งท.ชป.07) ใหกับผูชําระเงินแตละราย และสงใหผูชําระเงินพรอมกับใบแจงหน้ี
หรือใบแจงปริมาตรนํ้า (งท.ชท.06) และใบแจงการชําระเงิน  บริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ( Bill Payment) 
ในครั้งถัดไป” 

4. ตอมากรมชลประทานไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระคา
ชลประทาน และการยกเวนและการผอนชําระคาชลประทาน พ.ศ. .... ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาเสร็จแลว เรื่องเสร็จท่ี 
๗๕๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี  ๔ เมษายน ๒๕๖๒  เพ่ือกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาเสนอรางกฎหมายตอ  
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตอไป และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดลงนามหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีแลว 
เมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งขณะอยูระหวางการพิจารณาของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีการเปลี่ยนแปลง
คณะรัฐมนตรีชุดใหม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอใหกรมชลประทานรับเรื่องคืน  เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม
ตอไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาชลประทาน การจัดเก็บหรือชําระคาชลประทาน และการยกเวนและการผอน
ชําระคาชลประทาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาอีกครั้งหน่ึง โดยใหรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปประกอบการ
พิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 23/2562 วันอังคารท่ี 24 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

241262 

 
เรื่อง : ผลการเยือนไทยอยางเปนทางการของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. ดังน้ี 

1. รับทราบผลการเยือนไทยอยางเปนทางการของประธานาธิบดี สาธารณรัฐเกาหลี  (เกาหลีใต) ในฐานะ 
แขกของรัฐบาล ระหวางวันท่ี 1 – 3 กันยายน 2562 

2. มอบหมายใหสวนราชการท่ีเก่ียวของเรงรัดการปฏิบัติใหเปนไปตามผลการเยือนขางตนใหเกิดผล  
เปนรูปธรรมตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการตางประเทศเสนอเรื่อง ผลการเยือนไทยอยางเปนทางการของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี 

(เกาหลีใต) โดยพิจารณาแลววา เรื่องน้ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ จึงเขาขายท่ีจะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
ตามนัยมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548  
และเพ่ือมอบหมายสวนราชการตางๆ ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ โดยมีสาระสําคัญ สรุปไดดังน้ี 

1. ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีเยือนไทยอยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหวางวันท่ี 1 – 3 
กันยายน 2562 เพ่ือสงเสริมความสัมพันธกับไทยภายใตนโยบายมุงใตใหม (New Southern Policy :NSP) 

2. ฝายสาธารณรัฐเกาหลีเห็นวา การประสานนโยบายประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ( EEC) กับนโยบายมุงใตใหมของสาธารณรัฐเกาหลีจะสงเสริมพลวัตทางความรวมมือระหวางกัน  
ซึ่งฝายไทยยืนยันความพรอมใหการสนับสนุนการลงทุนจากสาธารณรัฐเกาหลี  โดยจะมีการจัดเตรียมพ้ืนท่ีลงทุนสําหรับ
นักลงทุนสาธารณรัฐเกาหลีท้ังใน EEC หรือจังหวัดอ่ืนท่ีฝายสาธารณรัฐเกาหลีประสงค และไทยกําลังทบทวนแนวทาง
ความรวมมือกับสาธารณรัฐเกาหลีในการลงทุนดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าในรูปแบบภาครัฐและภาคเอกชน 
(PPP) 

3. รับทราบผลการเยือนไทยอยางเปนทางการของประธานาธิบดีเกาหลีใตในฐานะแขกของรัฐบาล ระหวางวันท่ี 
1 – 3 กันยายน 2562 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการรื้อฟนความสัมพันธเชิงหุนสวนทางยุทธศาสตร
ระหวางไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี หลังจากวางเวนการเยือนไทยมากกวา 
7 ป ซึ่งการเยือนดังกลาวจะสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจ การคา 
และการลงทุน ผานการประสานนโยบายประเทศไทย 4.0 และการพัฒนา
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( EEC) กับนโยบายมุงใตใหม  
ของสาธารณรัฐเกาหลี 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. ฝายสาธารณรัฐเกาหลีแจงวากระบวนการอนุญาตนําเขามะมวงพันธุมะมวงมหาชนกของไทยอยูในข้ันตอน
สุดทาย และขอใหฝายไทยเรงรัดการนําเขาเน้ือหมู เน้ือโค เครื่องในหมู และพริกหวานจากสาธารณรัฐเกาหลีดวย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นชอบตอผลการเยือนไทยอยางเปนทางการของประธานาธิบดี

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต) เน่ืองจากเปนการรื้อฟนความสัมพันธเชิงหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางไทยกับสาธารณรัฐ
เกาหลี หลังจากวางเวนการเยือนไทยมากกวา 7 ป ซึ่งการเยือนดังกลาวจะสงเสริมความรวมมือดานเศรษฐกิจ การคา 
และการลงทุน ผานการประสานนโยบายประเทศไทย 4.0 และการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
กับนโยบายมุงใตใหมของสาธารณรัฐเกาหลี นอกจากน้ี ท้ังสองฝายเห็นพองท่ีจะผลักดันการคาใหบรรลุเปาหมาย 
21,000 ลานเหรียญสหรัฐ และขจัดอุปสรรคทางการคาระหวางกัน โดยเฉพาะมาตรการดานสุขอนามัยและสุขอนามัย
พืช ( SPS) ในสินคามะมวงพันธุมหาชนกของไทย รวมถึงเน้ือหมู เน้ือโค และพริกหวานของสาธารณรัฐเกาหลี ท้ังน้ี 
หนวยงานท่ีเก่ียวของภายใตสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดดําเนินการตามผลการหารือดังกลาวดวยแลว 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวน  
ท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 23/2562 วันอังคารท่ี 24 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

241262 
 

เรื่อง : รายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2561 
 

สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. รับทราบผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ พรอมขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2561 

2. มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประเมินผล  
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2561 โดยเครงครัดตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการคลังไดเสนอรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2561  

พรอมขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประเมินผลฯ ของคณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหคณะรัฐมนตรี
ไดรับทราบถึงสถานะของรัฐวิสาหกิจ พรอมท้ังรับขอสังเกตจากคณะรัฐมนตรี เพ่ือนําไปใชปรับปรุงและพัฒนารัฐวิสาหกิจตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว รับทราบรายงานผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

ประจําปบัญชี 2561 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยควรสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติท่ีชัดเจนมากข้ึน และสามารถเรงรัดการลงทุน และวางแผนการลงทุนรวมระหวางภาครัฐและภาคเอกชนท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ เพ่ือเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการผลักดันเศรษฐกิจและสังคมของไทย  
ใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ พรอมขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการประเมินผล  
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจําปบัญชี 2561 และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามขอสังเกต  
และขอเสนอแนะดังกลาวอยางเครงครัดตอไป ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 

2. ใหกระทรวงการคลังและ หนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงสาธารณสุข 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทย ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (สพบ.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ชาติท่ีชัดเจนมากข้ึน และสามารถเรงรัดการลงทุน และวางแผนการลงทุน
รวมระหวางภาครัฐและภาคเอกชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  
และการปฏิรูปประเทศ เพ่ือเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการผลักดัน
เศรษฐกิจและสังคมของไทยใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 


