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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 52/2563 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221263 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน ้าห้วยเสนง เป็นทางน ้า

ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองซอย 1 
ขวาของแม่น ้าน้อย – แม่น ้าผักไห่ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... จ้านวน 2 ฉบับ 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน ้าห้วยเสนง  
เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

2. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองซอย 1 ขวาของแม่น ้าน้อย – แม่น ้าผักไห่ เป็นทางน ้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
จ้านวน 2 ฉบับ ท่ีส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก าหนดให้ทาง
น้ าชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าท่ีน าน้ า
ไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแล
ปริมาณน้ า และให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน ้าห้วยเสนง 

เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองซอย 
1 ขวาของแม่น ้าน้อย – แม่น ้าผักไห่ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... จ้านวน 2 ฉบับ  
มาเพื่อด้าเนินการ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง
ในข้อ 1. จ้านวน 2 ฉบับ ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง จ านวน 2 ฉบับดังกล่าวเสร็จแล้ว มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบ
การร่างกฎหมาย) ซึ่งกรมชลประทานได้ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงนี แล้ว 

4. โดยที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และให้การใช้น ้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างกฎกระทรวง จ้านวน 2 ฉบับดังกล่าว ให้ กษ. พิจารณาอีกครั งหนึ่ง 
5. กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรด้าเนินการร่างกฎกระทรวง จ้านวน 2 ฉบั บดังกล่าว ตามข้อ 4. ที่ สคก.  

ตรวจพิจารณาแล้วต่อไป จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงในเรื่องดังกล่าว จ้านวน 2 ฉบับ มาเพื่อด้าเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน ้าห้วยเสนง 
เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองซอย 
1 ขวาของแม่น ้าน้อย – แม่น ้าผักไห่ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... จ้านวน 2 ฉบับ  
ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 52/2563 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221263 
 
เรื่อง : การแต่งตั งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด้ารงต้าแหน่งประเภทวิชาการระดบัทรงคุณวุฒิ (นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม) 

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั ง นายบุญส่ง ศรีเจริญธรรม ข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้าแหน่ง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยา (นักวิชาการประมงเชี่ยวชาญ) กรมประมง ให้ด้ารงต้าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง 
(นักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ และรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอขอแต่งตั งข้าราชการดังกล่าว ซึ่ง ก.พ. ได้พิจารณา

คุณสมบัติและประเมินผลงานของข้าราชการดังกล่าวตามหนังสือส้านักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่  
29 กันยายน 2538 แล้วเห็นว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติและผลงานที่แสดงถึงความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญ
เหมาะสมกับต้าแหน่งที่จะแต่งตั งผู้บังคับบัญชาจึงอาจด้าเนินการแต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งตามที่ขอให้พิจารณาประเมินได้ 
โดยให้มีผลไม่ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่ส้านักงาน ก.พ. ได้รับค้าขอประเมินพร้อมเอกสารประกอบการ
ขอประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. การแต่งตั งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด้ารงต้าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิเรื่องนี จัดเป็นการ
ด้าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ขอให้
ส้านักงานองคมนตรีน้าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดกระหม่อมแต่งตั งข้าราชการดังกล่าวให้ด้ารงต้าแหน่งต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กจจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีความ
ต่อเนื่อง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 52/2563 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221263 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด้าเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีด้าเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้สถาบันวิจัยและพัฒนา
พ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) (สวพส.) ซึ่ งมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ และเป็นนิติบุคคล ตามนัยมาตรา 6  
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ด าเนินการทางปกครองแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กษ. เสนอว่า มาตรา 63/15 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ในกรณีที่มีบังคับให้ช าระ 
และค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ข าระเงินเป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงินประสงค์ให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองดังกล่าว ให้ยื่นค าขอ  
ต่อศาลเพ่ือให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพ่ือบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองน้ัน โดยระบุจ้านวนเงินท่ีผู้อยู่ในบังคับ
ของมาตรการบังคับทางปกครองยังมิได้ช้าระค้าสั่งทางปกครอง ทั งนี  ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้บังคับทางปกครอง
หรือได้ด้าเนินการบังคับทางปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับช้าระเงินหรือได้ช้าระเงินไม่ครบถ้วน และมาตรา 63/15 วรรคหก 
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐตามมาตราน้ี หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่น 
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

2. โดยที่ สวพส. มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ แต่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามนัยมาตรา 6 
แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 สวพส. จึงมิได้มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการ 
ที่ เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ  
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ตามนัยบทบัญญัติมาตรา 63/15 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบกับตามอ้านาจหน้าที่ของ สวพส. นั น สวพส. สามารถออกค้าสั่งทางปกครอง  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สวพส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด้าเนินการบังคับตามค้าสั่งทางปกครองที่ก้าหนดให้
ช้าระเงินของ สวพส. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะท้าให้การบังคับ
ทางปกครองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และมีการบังคับทางปกครองได้ตามพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งในกรณีที่ สวพส.  
มีค้าสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นค้าสั่งทางปกครองที่ก้าหนดให้ช้าระเงินแต่เมื่อถึงก้าหนดเวลาช้าระเงินแล้ว
ไม่มีการช้าระเงินโดยถูกต้องครบถ้วน จึงมีความจ้าเป็นต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน  
และขายทอดตลาดเพื่อช้าระเงินให้ครบถ้วน แต่เนื่องจาก สวพส. ไม่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์หรือความเช่ียวชาญ  
ในด้านการบังคับทางปกครองส่งผลให้ไม่สามารถบังคับตามค้าสั่งของศาลปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ดังน้ัน เพ่ือให้การด าเนินการบังคับตามค าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดให้ช าระเงินของ สวพส. เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะท าให้การบังคับทางปกครองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดให้ 
สวพส. เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 63/15 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. 2539  

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก้าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด้าเนินการ
บังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รวมพิจารณาร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี กับร่างกฎกระทรวงฯ ที่เป็นเรื่องท้านองเดียวกัน  
ซึ่งอยู่ระหว่างส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้เป็นฉบับเดียวกัน แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 52/2563 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221263 
 
เรื่อง : การแต่งตั งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นท่ีสูง 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาแต่งตั ง นายสมชาย พฤฒิกัลป์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ 
ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ทั งนี   
ให้มีผลตั งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2561 อนุมัติแต่งตั งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง รวม 7 คน ซึ่งในจ้านวนนี มีคุณจันทนี ธนรักษ์ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการ โดยมีผลตั งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป (ครบวาระการด้ารงต้าแหน่งสี่ปี 
ในวันท่ี 29 กันยายน 2565) 

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า 
2.1 คุณจันทนี  ธนรักษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการในคณะกรรมการดังกล่าว  

ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั ง (ตามข้อ 1.) ได้พ้นจากต้าแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์  เมื่อวันที่  
7 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งท้าให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ตามาตรา 15 วรรคหนึ่ ง  
(2) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 จึงมีความจ้าเป็นต้อง
ด้าเนินการสรรหาและแต่งตั งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดังกล่าว 

2.2 คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง ได้มีค้าสั่งที่ 3/2563 ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2563 แต่งตั ง
คณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคระกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง  
เพื่อด้าเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นท่ีสูง ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นท่ีสูง พ.ศ. 2561 
ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ได้มีมติให้เสนอรายช่ือบุคคล 
ผู้ที่ได้รับการทาบทามและมีคุณสมบัติเหมาะสมให้ด้ารงต้าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ้านวน 2 คน ต่อคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื นท่ีสูงเพื่อพิจารณาคัดเลือกต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สวพส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อจัดเป็นการด้าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ด้านการลดความเหลื่อมล ้าและด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.3 คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง ในการประชุมครั งที่ 10/2563 เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 
ได้มีมติคัดเลือก นายสมชาย พฤฒิกัลป์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการในคณะกรรมการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื นที่สูง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เพื่อประกอบการพิจารณาน้าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

3. การแต่งตั งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการในคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื นที่สูง  
ในเรื่องนี จัดเป็นการด้าเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขัน ด้านการลดความเหลื่อมล ้าและด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ผู้ได้รับแต่งตั งแทนต้าแหน่งที่ว่างอยู่ใน
ต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั งไว้แล้ว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 52/2563 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221263 
 
เรื่อง : โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี พ.ศ. 2564 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”  
ปี พ.ศ. 2564 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ  

เร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบท่ีสมควรจะด้าเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 ให้แก่
ประชาชนดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา และให้น้าเสนอแผนงาน/โครงการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี โดยด่วนเพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมและสอดคล้องในภาพรวม โดยแผนงาน/โครงการดังกล่าวจะต้องสามารถด้าเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติต่อไป
ได้ทันในช่วงปีใหม่ด้วย 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท้าโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มาตั งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ น โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 
สร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายครัวเรือน ให้กับเกษตรกรและประชาชน โดยเฉพาะในสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีทุกภาคส่วน
ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการส่งมอบความสุข  
จากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรที่สวยงาม พร้อมกับได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร โดยด้าเนินการ 
ในพื นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ 

3. กิจกรรมมอบของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง ประชาชน และเกษตรกรได้รับประโยชน์ 
1,776,595 คน เช่น โครงการชลประทานขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน ้าและระบายน ้า การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ให้กับศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก “ช้อปวิถีใหม่ ส่งสุขท่ัว
ไทยถึงหน้าบ้าน” 2. กิจกรรมเสริมพลังปีใหม่ จ้าหน่ายสินค้าราคาพิเศษ สินค้าเกษตรคุณภาพ ประชาชนและเกษตรกร
ได้รับประโยชน์ 7,905 คน เช่น การจัดหาสินค้าดีมีคณุภาพ เพื่อจ้าหน่ายให้แก่ประชาชนและเพิ่มช่องทางจ้าหน่ายสินคา้
เกษตรให้แก่เกษตรกร 3. กิจกรรมเพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับ กษ. มี 3 กิจกรรมย่อย ดังนี  (1) การเ ปิด
สถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เช่น ศูนย์วิจัยข้าว แม่ฮ่องสอน โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาล้าปาว 

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

เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนได้รับประโยชน์จากกิจกรรม 
ในโครงการ “ส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ภาครัฐจัดท้าเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่
ให้แก่เกษตรกรและประชาชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (2) การเปิดสถานที่ให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการ เช่น สถานแสดงพันธุ์สัตว์น ้า 
กทม. พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก (3) การให้บริการจุด
บริการประชาชน เช่น จุดพักรถ ห้องน ้า ขนมและน ้าดื่ม 

มติ ครม. : รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 52/2563 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221263 
 
เรื่อง : แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื นที่เกษตรกรรม ปี 2563/64 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื นที่เกษตรกรรม ปี 2563/64 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบ 

(ร่าง) แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” (พ.ศ. 2563) และแผนเฉพาะกิจ
เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามแผนฯ ตามอ้านาจ
หน้าท่ีของตนอย่างเข้มข้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไข
ปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ “และมอบหมายให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามแผนเฉพาะกิจฯ ต่อไป ส้าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ นในปี 2563 และในปีต่อๆ ไป ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้าเนินการตามความเห็น 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท้าแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื นที่เกษตรกรรม  
ปี 2563/64 ส้าหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื นที่เกษตรกรรม ในช่วงเกิด
สถานการณ์วิกฤตฝุ่นละอองที่จะเกิดขึ นในปี 2564 อย่างเป็นระบบ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผน
เฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

มติ ครม. : รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

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

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและด้าเนินการป้องกัน 
และแก้ ไขปัญ หาการเผาในพื นที่ เกษตรกรรม  ที่ จะ เกิ ดขึ น ในปี 
2563/2564 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 52/2563 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221263 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี  

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เกี่ยวกับการด าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ เพ่ือให้
มาตรการทางกฎหมายตามะราชบัญญัติดังกล่าวมีความเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 และโรคติดต่ออื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. รับทราบแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส้าคัญของกฎหมายล้าดับรอง
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. สธ. เสนอว่า ด้วยในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลก 
ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) ซ่ึงประเทศไทยได้ด าเนินการโดยอาศัย
อ านาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกาศให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตราย และประกาศ 
ให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรบางท้องที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย รวมทั้งได้มีการอาศัยอ านาจตามพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่  
ทั่วราชอาณาจักร และได้ออกข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่งตามพระราชก าหนดดังกล่าวเพ่ือให้ส่วนราชการน าไป
ด าเนินการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีแนวโน้มที่จะด้าเนินต่อไปเป็นระยะเวลานาน  
ซึ่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่สามารถรองรับหรือใช้
บังคับกับบางสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หรือโรคติดต่อได้  ท าให้มาตรการกฎหมาย 
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้อย่างครอบคลุม 
และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังหากมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีทั่วราชอาณาจักรตามข้อ 1. แล้ว 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด 
ของโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ ้า มีความคล่องตัว รวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ และให้มีมาตรการทางกฎหมายที่มีความครอบคลุม 
และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถรองรับสถานการณ์ 
ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ย่อมส่งผลให้ข้อก าหนด ประกาศ และค าสั่งที่ได้ออกตามพระราชก าหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548 ถูกยกเลิกตามไปด้วย ดังนั น เพื่อให้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สามารถใช้ด้าเนินการในการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และครอบคลุมโรคโควิด 19 หรือโรคติดต่อได้อย่างทันสถานการณ์และมีประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้อง
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ให้มีความครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
สามารถรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ รวมทั้งก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ฝ่า
ฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจ าด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่ให้แยกกักหรือกักกันโรค 
หรือ ผู้ ที่ ไม่ แจ้ ง ต่อ เจ้ าพ นักงานควบคุม โรค เมื่ อพ บว่ าตน เป็ นหรือส งสั ยว่ า เป็ น โรค ติด ต่อ  เพ่ื อ เป็ น 
การป้องปรามไม่ให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศหลีกเลี่ยงการกักตัวโดยหน่วยงานของรัฐ 

3. สธ. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องน้ีโดยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค (www.ddc.moph.go.th) ตั งแต่วันที่ 
18 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2563 และระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2563 
และ สธ. ได้จัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย พร้อมทั้งได้
เปิดเผยเอกสารดังกล่าวแล้ว รวมทั งได้จัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ นจากกฎหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 (เรื่องการด้าเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท้าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562) ตามมาตรา 77 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท้าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 แล้ว 

4. สธ. ได้เสนอแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส้าคัญของกฎหมายล้าดับรอง 
ที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมาด้วยแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการ เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ให้การเฝ้าระวัง ป้องกัน 

และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติซ ้า มีความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ  
และให้มีมาตรการทางกฎหมายที่มีความครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถรองรับสถานการณ์  
ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 

มติ ครม. : รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) มีข้อสังเกตให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการ ดังนี  
1. ให้ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาความเหมาะสมของการก้าหนดอัตราโทษตามร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับนี  ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย 
2. ให้ส้านักงบประมาณเร่งพิจารณาเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต

อาการของบุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดเชื อจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรค
ดังกล่าว ทั งที่เป็นคนไทย ชาวต่างประเทศ และบุคคลไร้สัญชาติ แล้วแจ้งผลการพิจารณาไปยังส้านักงานคณะกรรมการ
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กฤษฎีกาโดยเร็ว เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติ 

1. เห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เสนอ 
2. อนุมัติหลักการร่า.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ  

และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้น้าข้อสังเกตของรองนายกรัฐมนตรี  
(นายวิษณุ เครืองาม) รวมทั งความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ และส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรต่อไป 

3. รับทราบแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส้าคัญของกฎหมายล้าดับ
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ 

4. ให้ส้านักงบประมาณพิจารณาเกี่ยวกับการก้าหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายตามรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เสนอ แล้วแจ้งผลการพิจารณาไปยังส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี ต่อไป 

5. ให้กระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ และส้านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดองไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 52/2563 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221263 
 
เรื่อง : รายงานผลการประเมินผลการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ้าปีบัญชี 2562 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. ดังนี  

1. รับทราบผลการประเมินผลการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประเมินผล
การด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ้าปีบัญชี 2562 

2. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการ
ด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ้าปีบัญชี 2562 โดยเคร่งครัดต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20มิถุนายน 2538 ก้าหนดให้กระทรวงการคลังจัดท้ารายงานผลงานของ

รัฐวิสาหกิจเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินผลการด้าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 9 (2) ก้าหนดให้คณะกรรมกา รประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
(คณะกรรมการประเมินผลฯ) ท้าหน้าที่ประเมินผลการด้าเนินงานของรัฐวิสาหกิจและรายงานรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบถึงสถานะของรัฐวิสาหกิจ และน้าข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 

2. การด้าเนินการในปีบัญชี 2562 มีรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ในระบบประเมินผลฯ ทั งสิ นจ้านวน 53 แห่งประกอบด้วย 
2 ระบบ ได้แก่  

1) ระบบการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งก้าหนดกรอบการประเมินผล 3 ด้าน คือ การด้าเนินงานตามนโยบาย 
ผลการด้าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และการบริหารจัดการองค์กร 6 หัวข้อ (บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริการจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรบุคคล)  

2) ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ได้ประยุกต์หลักการและแนวทางตามหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบการบริหารจัดการที่บูรณาการองค์ประกอบส้าคัญต่างๆ ได้แก่ ค่านิยมของหลักเกณฑ์บริบท 
ของรัฐวิสาหกิจ และเกณฑ์การประเมิน7 หมวด ประกอบด้วย (1) การน้าองค์การ (2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  
(3) การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด (4) การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (5) มุ่งเน้นบุคลากร (6) การมุ่ง เน้น 

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

เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ และการพัฒนาระบบ
บริการสาธารณะจากการพัฒนาและลงทุนโครงสร้างพื นฐานของประเทศ
และเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่ง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การปฏิบัติ และ(7) ผลลัพธ์ 
3. คณะกรรมการประเมินผลฯ มีมติเห็นชอบการรายงานผลการประเมินฯ ประจ้าปีบัญชี 2562 เมื่อวันที่  

25 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีข้อสังเกตของรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จ้านวน 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย 

1) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
2) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) 
3) องค์การสะพานปลา (อสป.) 
4) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 

4. โดย อ.ต.ก. และ อสป. มีผลประเมินอยู่ในระดับต่้า มีเพียง 2 หน่วยงาน คือ อ.ส.ค. และ กยท. ที่มีคะแนนเกิน
กว่า 3.000 ซึ่ง อ.ต.ก. มีผลการประเมินอยู่ในระดับต่้ากว่าเกณฑ์ เนื่องจาก อ.ต.ก. ประสบปัญหาสภาพคล่องด้าน
การเงิน ภารกิจด้านการบริหารจัดการตลาดสินค้าของ อ.ต.ก. ควรให้เอกชนมาร่วมด้าเนินการด้วย ดังนั น จึงควรปรับปรุง
บทบาทของ อ.ต.ก. หรือพิจารณาการคงอยู่ของ อ.ต.ก. ก่อนจะเกิดความเสียหายด้านงบประมาณแผ่นดิน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบรายงานผลการประเมินผลการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

ประจ้าปีบัญชี 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประเมินผลการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการประเมินผล 
การด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจ้าปีบัญชี 2562 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการตามข้อสังเกต  
และข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

2. ให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 
และส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 52/2563 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221263 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎกีาก้าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลบางบ่อ และต้าบลเปร็ง อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดนิที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลบางบ่อ 
และต้าบลเปร็ง อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....  ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลบางบ่อ และต าบลเปร็ง อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือสร้างทางหลวงชนบทสายเชื่อม
ระหว่างทางหลวงชนบท สป. 2003 กับทางหลวงชนบท ฉช. 3001 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กรมทางหลวงชลบทได้ด้าเนินการส้ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบทสายเช่ือม

ระหว่างทางหลวงชลบท สป. 2003 กับทางหลวงชนบท ฉช. 3001 เพื่อเป็นการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ น 
ตลอดจนเป็นการเช่ือมโยงโครงข่ายถนนโลจิสติกส์ และการขนส่งในพื นที่ให้เกิดความสมบูรณ์และสอดรับกับสนามบิน
สุวรรณภูมิ ประกอบกับพื นที่สองข้างทางของถนนดังกล่าวมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเป็นที่ตั งของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ หอพักจ้านวนมาก และมีการก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่หลายโครงการจึงต้องมีการพัฒนา
โครงข่ายถนนท่ีมีอยู่แล้วให้มีความสมบูรณ์มากขึ น 

2. กรมทางหลวงชนบทได้ท้าการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการด้าเนินโครงการซึ่งจาก
การวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 816.19 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR)  
มีค่า 17.51 % อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.52 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสม
ในการด้าเนินการ 

3. ลักษณะของโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงชนบท สป. 2003 กับทางหลวง
ชนบท ฉช. 3001 เป็นถนนสร้างใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร ชนิดผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ช่องจราจรกว้าง ช่องละ 
3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 – 3.00 เมตร พร้อมเกาะกลาง เขตทางกว้างประมาณ 30.00 เมตร  
และก่อสร้างสะพานต่างระดับข้ามทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ความยาว 381 เมตร สร้างสะพานข้ามคลองกาหลง 
ความยาว 330 เมตร และสร้างสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ความยาว 493 เมตร รวมเป็นระยะทางทั งสิ น 

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

เพื่ออ้านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร 
และการขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภคและเพื่อให้เจ้าหน้าที่
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



17 

 

4.864 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 122 ไร่  มีอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 65 รายการ  
ใช้งบประมาณในการด้าเนินโครงการประมาณ 2,625.0000ล้านบาท 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน 

ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลบางบ่อและต้าบลเปร็ง อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการพ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
เพื่อให้การสร้างทางหลวงชนบทสายเช่ือมระหว่างทางหลวงชนบทสป. 2003 กับทางหลวงชนบท ฉช. 3001 เป็นไป
ตามแผนการที่ก้าหนดไว้รวมทั งเพื่ออ้านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งทางบกอันเป็น
กิจการสาธารณูปโภคและเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท้าการส้ารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัดทั งนี  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ก่อนการก่อสร้าง
ทางหลวงชนบททุกเส้นทางขอให้กรมทางหลวงชนบทให้ความส้าคัญและตระหนักถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจ
เกิดจากการก่อสร้างทางหลวงชนบทกีดขวางการไหลของน ้าตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการระบายน ้าไม่ทัน
และอาจก่อให้เกิดน ้าท่วมหรือเกิดอุทกภัยต่อไปในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต้าบลบางบ่อ และต้าบลเปร็ง 
อ้าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 

3. ให้กระทรวงคมนาคมถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการตราร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อก่อสร้างหรือขยายถนนโดยเคร่งรัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 52/2563 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221263 
 

เรื่อง : รายงานผลการด้าเนินการขับเคลื่อนไทยไปดว้ยกันในพื นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ของกระทรวงคมนาคม 
 

สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. ดังนี  
1. รับทราบผลการด้าเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื นที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์  

ของกระทรวงคมนาคม 
2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการขอรับการสนับสนุน  

ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์เสนอ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์/ประเด็นปัญหา/
ความคืบหน้าในการด้าเนินงาน รวมทั งก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื นที่ โดยที่ประชุมได้รับทราบปัญหา 
และมีข้อเสนอแนวทางการแก้ไขตามกลุ่มสภาพปัญหาของจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ รวมงบประมาณที่ทั ง  
2 จังหวัดเสนอมาในเบื องต้น เป็นเงิน 1,018.55 ล้านบาท โดยมีประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ดังนี  

ประเด็นที่ 1 ปัญหาการขาดแคลนน ้า บริเวณบ้านท่าม่วง ต้าบลท่าม่วง อ้าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และปัญหา
การขาดแคลนน ้า อ่างเก็บน ้าห้วยจระเข้มาก รวมถึงอ่างเก็บน ้าห้วยตลาด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเด็นที่ 2 การลดความเหลื่อมล ้ารายได้เกษตรกรลดลง เนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่้าของจังหวัด
บุรีรัมย์ 

ประเด็นที่ 3 ปัญหาการขาดแคลนน ้าในแหล่งน ้าอุปโภค บริโภค ท่ีอ่างเก็บน ้าสุวรรณาภา อ่างเก็บน ้าห้วยเสนง/
อ่างอ้าปีล และฝายยางบ้านตระแสง จังหวัดสุรินทร์ 

ประเด็นที่ 4 ปัญหาประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ ไม่มีเอกสารสิทธ์ิบนพื นท่ีที่ครอบครองอยู่ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบผลการด้าเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื นที่

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

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาในระดับพื นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัด
สุรินทร์ เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาและการขอรับการสนับสนุน ตามที่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์เสนอ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั งนี  ให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง  
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส้านักงบประมาณไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
 


