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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2563 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231163 
 
เรื่อง : แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร รวม 8 คน  
เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ตามาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 โดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ตรวจสอบประวัติ
อาชญากรของผู้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้ง จ านวน 8 คน เรียบร้อยแล้ว  
โดยมีรายละเอียดช่ือ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 คน ได้แก่ 
1.1 นายโอฬาร พิทักษ์ 
1.2 นายอภิชาต จงสกุล 
1.3 นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา 
1.4 นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย 

2. ผู้แทนเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร จ านวน 4 คน ได้แก่ 
2.1 นายพรชัย ช้ันสกุล 
2.2 นายอัษฏางค์ สีหาราช 
2.3 นายทวิวัส เหลี่ยมดี 
2.4 นายสิทธิพร บุรณนัฏ 

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มาตรา 4 ตามพระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2522 ระบุว่า ให้มีคณะกรรมการนโยบาย  

และแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ์ประกอบดว้ย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ และปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการสถิติแห่งชาติ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หนึ่งคน อธิบดีกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่ เกินแปดคน ซึ่ งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ ง  
จากผู้ทรงคุณวุฒิสี่คน และผู้แทนเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตรสี่คน ให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
เป็นกรรมการและเลขานุการ และมาตรา 6 ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง อยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี กรรมการ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2563 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231163 
 
เรื่อง : ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -

มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. ดังนี้ 

1. ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงาน IMT-GT 
( Draft Joint Statement of the Twenty-Sixth Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle Ministerial 
Meeting) และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขรา่งแถลงการณร์่วมฯ ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สามารถด าเนินการได้ โดยส านักงานฯ จะได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบในภายหลังหากมีการปรับปรุงแก้ไข  
พร้อมด้วยเหตุผลประกอบ 

2. ขอความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี
ประจ าแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และเข้าร่วมการประชุมในฐานะ
หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยในการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงาน IMT-GT โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผ่านจอภาพ พร้อมทั้งร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรีฯ 
โดยไม่มีการลงนาม ในการประชุมดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เน้นย้ าถึงความส าคัญของความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคเพื่อรับมือผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-

19 โดยประเทศสมาชิกรับทราบว่าสภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจอัตราความยากจนและอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้น
ในปัจจุบันเป็นผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และคาดว่าจะยังคงส่งผลกระทบต่อ 
อนุภูมิภาคและทั่วโลกต่อไป จึงสนับสนุนการด าเนินการร่วมกันของประเทศสมาชิกแผนงาน IMT-GT ในการบรรเทา 
ผลการทบจาก COVID-19 และเตรียมการเพื่อการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ 

2. แสดงผลการด าเนินงานและร่วมยินดีกับความส าเร็จของโครงการใน 7 สาขา คณะท างานภายใต้แผนงาน 
IMT-GT ในปีที่ผ่านมา โดยมีการด าเนินงานและโครงการที่ส าคัญ ดังนี้ โครงการก่อสร้างสนามบินเบตง จังหวัดยะลา 
(ไทย) และโครงการก่อสร้างทางด่วนเปกันบารู-ดูไม (อินโดนีเซีย) ที่ด าเนินการแล้วเสร็จซึ่งจะช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้า

 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : สศช./กษ. (สกต.สป.กษ./สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และการเช่ือมโยงระหว่างประชาชนในอนุภูมิภาคให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น การเจรจาจัดท า FoC in CIQ  
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จและเตรียมจะให้มีการลงนามในปี 2564 ซึ่งจะช่วยส่งเสริมขั้นตอนการอ านวยความสะดวก  
ในการเคลื่อนย้ายสินค้าและคนระหว่างกันในอนุภูมิภาค การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวระหว่างกันในระดับอนุภูมิภาค  
และการก าหนดบทบาทความรับผิดชอบรายสาขาของสภาเทศมนตรีเมืองสีเขียวเพื่อท าให้กรอบการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน 
(2562 - 2579) เกิดผลในทางปฏิบัติ 

3. ระบุถึงแนวทางของแต่ละสาขาความร่วมมือเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานของแผนงาน IMT-GT  
ในระยะต่อไป โดยมีประเด็นส าคัญ ดังนี้ การส่งเสริมให้น าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับ
กระบวนการผลิตและการตลาดของสินค้าและอุตสาหกรรมการเกษตร การส่งเสริมให้น าขั้นตอนการปฏิบัติด้านค วาม
ปลอดภัยและสาธารณสุขมาประยุกต์ใช้กับการด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนของแผนงาน 
IMT-GT เพื่อสร้างความมั่นใจต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมฮาลาล 
ให้เข้มแข็ง การสร้างความร่วมมือระหว่างเมืองยางพาราของประเทศสมาชิกเพื่อพัฒนาการเช่ือมโยงห่วงโซ่คุณค่า
อุตสาหกรรมยางในอนุภูมิภาค และการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะใหม่ส าหรับแรงงานในอนุภูมิภาค 
โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการศึกษาและการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะชีวิตวิถีใหม่ 

4. รับทราบรายงานผลการทบทวนการด าเนินงานภายใต้แผนด าเนินงานระยะห้าปี ปี 2560 - 2564 โดยเป็น
รายงานที่ระบุถึงความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะส าหรับการยกระดับการด าเนินงานของแผนงาน IMT-GT 
นอกจากน้ี ข้อมูลรายงานดังกล่าวจะเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนด าเนินงานระยะห้าปี ปี 2565 - 2569 ต่อไป 

5. รับทราบรายงานผลการศึกษาเรื่องการทบทวนระเบียงเศรษฐกิจและการบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่าง
ประเทศ แผนงาน IMT-GT โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้ระบุถึงข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มศักยภาพการเช่ือมโยง 
จากระเบียงคมนาคมขนส่งไปสู่การเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และการเช่ือมโยง
ระเบียงเศรษฐกิจทั้ง 6 ภายใต้แผนงาน IMT-GT เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างทั่วถึง ตลอดจนการเห็นชอบแนวทาง 
การด าเนินงานร่วมกันในการพัฒนาและบูรณาการเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้แผนงาน IMT-GT เพื่อสนับสนุนกิจกรรม 
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และการเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตในอนุภูมิภาค 

6. ยืนยันที่จะพัฒนาความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนาต่อไป รวมทั้งเปิดรับการสร้างความร่วมมือกับหุ้นส่วน  
การพัฒนาใหม่ ๆ โดยแสดงความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชียและส านักงานเลขาธิการอาเซียน
ต่อไป ขณะเดียวกันจะแสวงหาแนวทางความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนาใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ อาทิ คณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติส าหรับเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP) ธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลาม (IsDB)  
และศูนย์ยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลกของสถาบันภายใต้ความร่วมมือกับโครงการสหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อม 
(IGES/CCET) เป็นต้น 

ผลประโยชน์ท่ีประเทศไทยจะได้รับ ในการเข้าร่วมประชุมฯ มีดังน้ี 
1) ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จากการพัฒนาความร่วมมอืในระดบัอนุภูมิภาค

ภายใต้แผนงาน IMT-GT เป็นกรอบความร่วมมือหนึ่งในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดประสานกันระหว่างไทย
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และประเทศเพื่อนบ้านทั้งในระดับส่วนราชการส่วนกลางและจังหวัดในทุกสาขาความร่วมมือ รวมทั้งสาขาความร่วมมือ
ใหม่ ๆ ท่ีมีศักยภาพ 

2) สร้างความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการรับมือและแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจ
จากผลกระทบของ COVID-19 โดยมีโครงการส าคัญที่จะด าเนินการต่อไป อาทิ การจัดท าแนวทางปฏิบัติร่วมกันส าหรับ
ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมให้ IMT-GT เป็นอนุภูมิภาคการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลโดยเร่งรัดความร่วมมือด้านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล และพัฒนาศักยภาพ 
ผู้ฝึกอบรมด้านการตลาดดิจิทัล เป็นต้น 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 26 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (Draft Joint Statement of the Twenty-Sixth Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle 
Ministerial Meeting) ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดก าหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2563 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231163 
 
เรื่อง : ขออนุมัติกรอบการหารือส าหรับส าหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งที่ 27 และการประชุมร่วม

ระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งท่ี 25 
 
สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งที่ 27 และการประชุมร่วม
ระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งท่ี 25 

2. เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ตามประเด็นในกรอบการ
หารือส าหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งที่ 27 และการประชุมร่วมระหว่างคณะมนตรี 
คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 25 เพื่อสนับสนุนให้ การด าเนินงานและความร่วมมือ 
เป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กรอบการหารือดังกล่าว มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการด าเนินงานและความร่วมมือของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง 

ภายใต้พันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ าโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 ในประเด็น  
ที่ส าคัญได้แก่ 

1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ าอย่างยั่งยืน ปี พ.ศ. 2563 
2) แผนยุทธศาสตร์การจัดการสินทรัพย์ด้านสิ่งแวดล้อมของลุ่มแม่น้ าโขง 
3) ต าแหน่งผู้บริหารของส านักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง 
4) แผนแม่บทการเดินเรือของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง 
5) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ าโขง พ.ศ. 2564 - 2573 และแผนยุทธศาสตร์องค์กรคณะกรรมาธิการ

แม่น้ าโขง พ.ศ. 2564 - 2568 
6) แผนการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ประจ าปี พ.ศ. 2564 - 2565 
7) ประเด็นอ่ืน ๆ ตามที่ผู้เข้าประชุมเห็นชอบให้มีการหารือร่วมกัน (หากมี) 

2. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงการต่างประเทศ จะท าหน้าที่

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สทนช./กษ. (สกต.สป.กษ./กป./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อด าเนินความร่วมมือในทุกด้านของการพัฒนาที่ยั่งยืน  
การใช้ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า และทรัพยากร 
ที่เกี่ยวข้องของลุ่มแม่น้ าโขง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พิจารณาประเด็นสารัตถะตามกรอบการหารือดังกล่าว และมีการเจรจาในการประชุมกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการ
แม่น้ าโขง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมฝ่ายไทยจะด าเนินการภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแม่น้ าโขงแห่งชาติไทย 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 

3. คณะผู้แทนไทยจะใช้ประเด็นตามกรอบการหารือตามข้อ 1 ในการประชุมคณะมนตรีคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง 
ครั้งที่ 27 และการประชุมร่วมระหว่างคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงกับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 25  
และจะมีการจัดท าบันทึกการประชุม (โดยการลงนาม) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของไทยและคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง  
ต่อด าเนินงานและความร่วมมือภายใต้พันธกรณีของความตกลงฯ โดยจะไม่ใช้ถ้อยค าหรือมีเจตนาที่ก่อให้เกิดพันธกรณี
ระหว่างรัฐบาลภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อมิให้บันทึกการประชุมเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศและเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 โดยที่ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติจะได้เสนอคณะรัฐมนตรีทราบหรือพิจารณาในสาระส าคัญของผลการประชุมฯ ต่อไป 

มติ ครม. : อนุมัติและเห็นชอบตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน  
ร่างกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งที่ 27 และการประชุมร่วมระหว่าง 
คณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง กับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนา ครั้งที่ 25 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัด  
กับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติด าเนินการได้ โดยให้ น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย  
และให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2563 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231163 
 
เรื่อง : ร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” (พ.ศ. 2563) และแผนเฉพาะ

กิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ  “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”  
(ร่างแผนปฏิบัติการฯ) (พ.ศ. 2563) และแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง (แผนเฉพาะกิจฯ) 

2. มอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามร่างแผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2563) และแผนเฉพาะกิจฯ ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
แผนเฉพาะกิจฯ จัดท าขึ้นเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง โดยเฉพาะ  

ในช่วงเกิดสถานการณ์ โดยมีรายละเอียด เช่น 
1. การสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย (เช่น แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสาร 

การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ และจัดท าแผนประชาสัมพันธ์) 
2. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ภายใต้คณะกรรมการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อเป็นกลไกหลักในการก ากับดูแลและรับมือสถานการณ์ 
3. การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นท่ีป่า โดยการเก็บขน และใช้ประโยชน์เศษวัสดุในป่า และการบริหารจัดการ

เชื้อเพลิงใน 17 จังหวัดภาคเหนือ 
4. สร้างเครือข่าย อาสาสมัคร และจิตอาสา เป็นกลไกหลักเข้าถึงพื้นที่ ทั้งสื่อสาร ติดตาม เฝ้าระวัง และดับไฟ 
5. เร่งขับเคลื่อนโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ภายใต้ศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน โดยก าหนด

เป้าหมาย 12 จังหวัดภายในปี 2563 และครบ 76 จังหวัด ภายในปี 2570 
6. เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดผล

อย่างเป็นรูปธรรม 
7. การพยากรณ์ฝุ่นละอองล่วงหน้า 3 วัน เพื่อแจ้งเตือนประชาชน 
8. ประยุกต์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการรายงานปริมาณฝุ่นละอองเชิงพื้นที่ โดยเริ่มใช้วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือและด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่จะเกิดขึ้นในปี 2564 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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9. พัฒนาระบบคาดการณ์ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ รวมถึงการพัฒนาและใช้งานแอปพลิเคชันบัญชาการ
การดับไฟป่า โดยเริ่มใช้วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 

10. บริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนจัดการเชื้อเพลิง 
11. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป่าไม้ และลดการเผาป่าผ่านการจัดที่ดินท ากิน 
12. เจรจาสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งระดับอาเซียน ระดับทวิภาคี และระดับพ้ืนท่ีชายแดน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนเฉพาะกิจฯ ต่อไป ส าหรับค่าใช้จ่าย  
ที่จะเกิดขึ้นในปี 2563 และในปีต่อๆ ไป ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ ในส่วนของร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหา
มลพิษด้านฝุ่นละออง” (พ.ศ. 2563) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ให้สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติพิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
(เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี) ตามความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงคมนาคมไปพิจารณาด าเนินการในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 48/2563 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
231163 
 
เรื่อง : รายงานการประเมินความคุ้มค่าของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกา

จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
 
สารัตถะ : กพม. เสนอ ครม. รับทราบมติและข้อสังเกตของ กพม. เรื่อง รายงานการประเมินความคุ้มค่าของสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  
(องค์การมหาชน) (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือ่วันท่ี 4 สิงหาคม 2563 มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ

มหาชนเร่งด าเนินการประเมินผลการด าเนินการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ.  
ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์หรือมีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับภาระงบประมาณ และสะสมควรยุบเลิกหรือไม่ตามนัยมาตรา 5  
แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ซึ่งต้อง
ด าเนินการภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

2. กพม. ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินความ
คุ้มค่า บจธ. ซึ่งมีหลักในการพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามบทบาท ภารกิจ นับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง บจธ. ในปี 2554 
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
ตามวตัถุประสงค์การจัดตั้ง ให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์ท่ีสมดุล
กับทรัพยากรที่ใช้ ทั้งที่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถค านวณเป็นตัวเงินได้ ประกอบด้วยมิติการประเมิน  
6 มิติ ดังน้ี 

มิติที่ 1 ประสิทธิภาพ การประเมินความมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรว่าเป็นไปอย่างเกิด
ประโยชน์สูงสุดหรือไม่ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิต (Output) ตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาจากผลผลิตเทียบกับต้นทุนหรือ
ปัจจัยน าเข้าทั้งหมด 

มิติที่ 2 ประสิทธิผล การประเมินผลการด าเนินโครงการที่สะท้อนผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
เป็นผลลัพธ์ (Outcome) และเป้าหมายหรือไม่ โดยเปรียบเทียบผลผลิตที่ได้รับกับเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ก่อนด าเนิน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กพม./กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ให้ได้ผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์ที่
สมดุลกับทรัพยากรที่ใช้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โครงการ 
มิติท่ี 3 ผลกระทบ การวิเคราะห์ผลที่ได้รับต่อเนื่องจากประสิทธิผลโครงการว่าน าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์

ของการพัฒนาหรือไม่ โดยครอบคลุมถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ผลกระทบ  
ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ผลกระทบที่คาดหมายและไม่ได้คาดหมาย 

มิติที่ 4 การควบคุมดูแลกิจการ การประเมินการบริหารจัดการองค์กรในเชิงการควบคุมดูแล เพื่อให้
ทรัพยากรขององค์กรถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตามเป้าหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทน
กลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม 

มิติที่ 5 การวิเคราะห์ความซ้ าซ้อนในการด าเนินการตามบทบาท ภารกิจของ บจธ. การวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สป.ก.) กองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 

มิติที่ 6 การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้อ านาจรัฐ การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้อ านาจรัฐ 
ขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในการได้มาซึ่งท่ีดิน เช่น การเวนคืนที่ดิน 

3. ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพม. ได้พิจารณารายงานการประเมินความคุ้มค่าของ บจธ.  
ตามกรอบการประเมินดังกล่าวแล้ว สรุปผลการประเมินและความเห็น ดังนี้ 

3.1 สรุปผลการประเมิน บจธ. ได้ดังนี้ 
(1) มิติการประเมิน : ประสิทธิภาพ 

สรุปผล : รายงานผลการประเมินตนเองของ บจธ. ยังขาดความครบถ้วนและชัดเจนเพียงพอ 
ที่จะประเมินผลได้ โดย บจธ. ต้องน าเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดยจ าแนกผลผลิตย่อยและต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการ 

(2) มิติการประเมิน : ประสิทธิผล 
สรุปผล : บจธ. มีความคุ้มค่าในด้านประสิทธิผลในระดับโครงการและผลผลิต และสามารถ

ด าเนินการได้ดีตามวัตถุประสงค์ด้านการกระจายการถือครองที่ดิน แต่ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์จากการใช้
ประโยชน์ในที่ดินและการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและผู้ยากจน ซึ่งเป็นการถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่จะท าให้
ภารกิจของ บจธ. เกิดผลสัมฤทธ์ิในระยะยาว 

(3) มิติการประเมิน : ผลกระทบ 
สรุปผล : ระยะเวลาการเข้าใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในพื้นที่ยังไม่เกิดผลตามเจตนารมณ์ของการ

จัดสรรพื้นที่ และพื้นที่ส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนเข้าใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ ประกอบกับยังขาดข้อมูลการติดตามการใช้ประโยชน์จากที่ดินและความช่วยเหลือรูปอื่นที่ชัดเจน
เพียงพอ จึงยังไม่สามารถประเมินผลความคุ้มค่าในมิติผลกระทบได้ 

(4) มิติการประเมิน : การควบคุมดูแลกิจการ 
สรุปผล : ผลการด าเนินงานของ บจธ. แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าในมิติการควบคุมดูแลกิจการ 

เนื่องจาก บจธ. มีการบริหารจัดการองค์กรและคะแนนความโปร่งใสขององค์กรตามผลประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีอยู่
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ในระดับสูง ซึ่งถือว่าเป็นการด าเนินการที่ส่งเสริมให้องค์การมหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีศักยภาพในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

(5) มิติการประเมิน : การวิเคราะห์ความซ้ าซ้อนในการด าเนินการตามบทบาท ภารกิจของ บจธ. 
สรุปผล : - มีลักษณะภารกิจ รูปแบบการให้ความช่วยเหลือ และกลุ่มเป้าหมายใกล้เคียงกับส่วน

ราชการและหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม (ส.ป.ก.) กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร (กฟก.) และกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- จ าเป็นต้องมีการทบทวนบทบาทภารกิจหรือความจ าเป็นของหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายการถือครองที่ดินและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินท ากิน ให้ความชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิด
ความซ้ าซ้อนและเป็นภาระกับงบประมาณ ตลอดจนสร้างความชัดเจนและลดความสับสนในการขอรับความช่วยเหลือ
จากรัฐของประชาชนหรือเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายด้วย 

(6) มิติการประเมิน : การวิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้อ านาจรัฐฝ่ายเดียวอันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ (ธนาคารที่ดิน) ในการได้มาซึ่งท่ีดิน 

สรุปผล : - การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์การอื่นที่มีวัตถุประสงค์ท านองเดียวกับธนาคารที่ดินนั้น 
จ าเป็นต้องใช้อ านาจในการด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ การจัดสรรให้ เกษตรกรและผู้ยากจน  
หรือผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดิน และการสนับสนุนทางการเงินให้แก่การปฏิรูปที่ดิ นเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งเป็นภารกิจ 
ในการจัดท าบริการสาธารณะ มิใช่น ามาประกอบธุรกิจเพื่อแสวงหาก าไรเช่นเดียวกับกิจการของเอกชน จึงไม่จ าเป็น  
ต้องก าหนดให้กฎหมายจัดตั้งหน่วยงานมีบทบัญญัติที่ยกเว้นกฎหมายใด 

- ไม่จ าเป็นต้องยกเว้นกฎหมายและก าหนดให้มีการใช้อ านาจรัฐฝ่ายเดียวในกฎหมาย
จัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวในส่วนการเวนคืนที่ดิน เนื่องจากหน่วยงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน  
และการได้มาซึ่ งอสังหาริมทรัพย์  และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยว  
กับการจัดระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งสามารถใช้สิทธิได้ตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน  
เช่น ภาระจ ายอม ขอเปิดทางจ าเป็น เป็นต้น 

มติ ครม. : รับทราบมติและข้อสังเกตของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน เรื่อง รายงานการประเมิน
ความคุ้มค่าของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอ 
และให้สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เร่งรัดการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 


