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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2564 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250564 
 
เรื่อง : ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  

การควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติให้ด าเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ 
โดยให้สามารถด าเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลัง ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 – กันยายน 2564  

2. อนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลัง 
แบบครอบคลุมพื้นที่ จ านวน 1,329,223,200 บาท แบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 1,264,200,000 บาท ประกอบด้วย ประเภทเงิน
อุดหนุนทั่วไป จ านวน 864 ,000 ,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าท าลายให้กับเกษตรกรผู้ปลูก 
มันส าปะหลังทุกพื้นที่ที่ ได้รับผลกระทบจากโรคใบด่าง และงบด าเนินงานประเภทค่าตอบแทน ใช้สอย จ านวน 
400,200,00 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปลูกมันส าปะหลังสะอาดและทนทานต่อโรคใบด่าง 
มันส าปะหลัง และค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
และวงเงินงบประมาณงบด าเนินงาน จ านวน 65,023,200 บาท ให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณาปรับจากแผนปฏบิตัิ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่  

3. อนุมัติการด าเนินโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัดที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม
การเกษตร ท้ังที่มีเอกสารสิทธ์ิและไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบให้กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ด าเนินการโครงการป้องกันและก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง ภายในกรอบวงเงิน 248,448,330 บาท 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังอย่างมี
ประสิทธิภาพต้องด าเนินการตัดวงจรการระบาดของโรคโดยทันทีในทุก
พื้นที่ท่ีพบการระบาดไม่ให้มีแหล่งสะสมโรคที่จะแพร่เช้ือต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อด าเนินโครงการในพื้นที่ระบาด 11 จังหวัด จ านวน 45,400 ไร่ ซึ่งจากการด าเนินการโครงการที่ผ่านมาสามารถ
ก าจัดต้นมันส าปะหลังเป็นโรคและแมลงหวี่ขาวยาสบูไดท้ั้งสิ้น 26,109.225 ไร่ และสามารถจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้กับ
เกษตรกรไปแล้วทั้งหมด 2,413 ราย แต่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังได้  
เนื่องจากการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านท่อนพันธุ์มันส าปะหลังที่เป็นโรคและแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะน าโรค 
รวมถึงการด าเนินโครงการยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและพื้นที่ระบาดจังหวัดอื่น ๆ  
ที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก 11 จังหวัดตามที่ได้มีมติอนุมัติ ส่งผลให้สถานการณ์การระบาดขยายพื้นที่ เพิ่มขึ้น รวมจ านวน 
400,000 ไร่ ในพื้นที่ 27 จังหวัด 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมวิชาการเกษตร) 
น ามาตรการตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาบังคับใช้
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเห็นของส านักงบปกระมาร ทังนี้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
2.1 ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาแนวทางในการด าเนินการป้องกันและตรวจสอบไม่ให้มี
การน าเข้าหรือลักลอบน าเข้ามันส าปะหลังที่เป็นโรคใบด่างรวมถึงแนวทางการก าจัดแมลงหวี่ขาวยาสูบที่เป็นพาหะของโรค 
ควบคู่ไปกับการด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ด้วย 

2.2 ด าเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ได้รับการชดเชยตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การควบคุมโรคใบด่างมันส าปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ไปแล้ว แต่ภายหลังพบว่ามีการลักลอบน ามันส าปะหลังที่ติดโรค
มาปลูกใหม่ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการดังกล่าว 

2.3 ร่วมกับกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ และความเหมาะสม  
ในการจัดให้เกษตรกรมีการท าประกันภัยผลผลิตมันส าปะหลังเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาในกรณีต่างๆ ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2564 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250564 
 
เรื่อง : การแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

1. ให้ กษ. (กรมชลประทาน) ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2541  
และอนุมัติในหลักการให้กรมชลประทานจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานโครงการ  
ของรัฐ กรณีโครงการโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ในอัตราไร่ละ 42,000 บาท ในท้องที่อ าเภอหนองบัวระเหว  
จ านวน 150 แปลง เนื้อที่ 1,754-0-89 ไร่ คิดเป็นเงิน 73,677,345 บาท และในท้องที่อ าเภอเทพสถิตจ านวน  
22 แปลง เนื้อที่ 221-1-53 ไร่ คิดเป็นเงิน 9,298,065 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 82,975,410 บาท โดยผู้มีสิทธิ
จะต้องมีชื่อปรากฏในแผนท่ี ร.ว. 43 ก. ตามผลการรังวัดโดยช่างรังวัดของกรมที่ดินและเคยได้รับค่าขนย้าย (ค่าที่ดินไม่มี
เอกสารสิทธิ) ไปแล้วในอัตราไร่ละ 8,000 บาท 

ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากสามารถด าเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เห็นสมควรให้
กรมชลประทานพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
หรือโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร แล้วแต่กรณี ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เพื่อมาด าเนินการเป็นล าดับแรก โดยให้จัดท าแผนรายละเอียดการจ่ายเงินค่าชดเชยให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงแล้วขอท า
ความตกลงกับส านักงบประมาณตามขั้นตอน ส่วนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไป เห็นควรให้จัดท าแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป 
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

2. เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบจากราษฎร เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลการจ่ายเงิน เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแล
การจ่ายเงินและจ านวนเงินค่าชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชีรายละเอียดที่ดินของราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ  
(กลุ่มที่ 1) โครงการโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ตามผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจน เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุด 
แก่ทุกฝ่ายก่อนด าเนินการต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1) ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานกรรมการ 
2) อัยการจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 
3) คลังจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 
4) ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 
5) เจ้าพนักงานท่ีดินจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 
6) ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 
7) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 
8) ผู้อ านวยการโครงการชลประทานชัยภูมิ กรรมการ 
9) นายอ าเภอหนองบัวระเหว กรรมการ 
10) นายอ าเภอเทพสถิต กรรมการ 
11) นายบัวลอย บ ารุงสวัสดิ์ (ตัวแทนเกษตรกร) กรรมการ 
12) นายศักดา กาญจนเสน (ตัวแทนเกษตรกร)  กรรมการ 
13) นายสาคร ศรีใส (ตัวแทนเกษตรกร) กรรมการ 
14) หัวหน้าฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 2 ส่วนจัดหาที่ดิน 2 ส านักกฎหมายและที่ดิน 
กรมชลประทาน 

กรรมการและเลขานุการ 

15) ผู้อ านวยการส านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 13 กรม
ชลประทาน 

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าว ตรวจสอบบุคคลผู้มีสิทธิ จ านวน 172 ราย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งก ากับดูแล  
การจ่ายเงินค่าชดเชยให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย ส าหรับการจ่ายเงินกรณีนี้เห็นสมควรจ่ายด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร (จ่ายตรง) ตามบัญชีรายช่ือบุคคลที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการฯ หรือทายาทของบุคคลดังกล่าว  
โดยให้ถือความเห็นของคณะกรรมการชุดนี้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน และให้ระบุในหลักฐานการรับเงินด้วยว่า 
“ข้าพเจ้ายินยอมรับเงินค่าขนย้ายในครั้งนี้ และจะไม่มาเรียกร้องหรือขอรับความช่วยเหลือใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการโปร่งขุนเพชรจากทางราชการอีก” 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีมีมติ (8 เมษายน 2532) อนุมัติในหลักการให้ด าเนินการก่อสร้างเขื่อนโครงการโปร่งขุนเพชร 

จังหวัดชัยภูมิ ในท้องที่อ าเภอหนองบัวระเหวและอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และคณะกรรมการก าหนดราคาค่า
ทดแทนทรัพย์สินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2532 ได้ก าหนดค่าขนย้าย กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ 
ในอัตราไร่ละ 8,000 บาท ซึ่งกรมชลประทานได้จ่ายค่าขนย้ายดังกล่าวให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ 
จ านวน 272 แปลง แล้ว ซึ่งต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (22 เมษายน 2539) ให้ชะลอการด าเนินการก่อสร้างโครงการ
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ไว้ก่อน ส่งผลให้ราษฎรกลุ่มดังกล่าวยังไม่ได้มีการย้ายออกจากพื้นที่ และภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติ (20 กันยายน 2548) 
ให้ด าเนินการก่อสร้างโครงการโปร่งขุนเพชรให้แล้วเสร็จภายในปี 2557 โดยคณะท างานแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ราคาค่าทดแทนทรัพย์สินและคณะกรรมการก าหนดราคาค่าทดแทนฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่11 กรกฎาคม 2532 
ได้พิจารณาก าหนดจ่ายเงินค่าขนย้าย (ค่าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการและยังไม่ได้
รับการช่วยเหลือมาก่อนในอัตราไร่ละ 50,000 บาท ส่งผลให้ราษฎรกลุ่มที่เคยได้รับค่าขนย้ายในอัตราไร่ละ 8,000 บาท 
ต้องการขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาสว่นต่างในอัตราไร่ละ 42,000 บาท ท้ังนี้ คณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการ
และผู้แทนเกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากการด าเนินโครงการของรัฐได้มีมติเห็นชอบการช่วยเหลือเยียวยาชดเชยส่วนต่าง
ดังกล่าว ให้แก่เกษตรกรผู้ครอบครองท่ีดินรายเดิม จ านวน 172 แปลง คิดเป็นจ านวนเงิน 82,975,410 บาท 

2. เดิมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่องนี้มายังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีค าสั่งให้ส่งเรื่องนี้คืนเพื่อให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการเจรจากับราษฎรอีกครั้ง  
ตามความเห็นของส านักงบประมาณเพ่ือให้ไดข้้อยุติที่ชัดเจน เหมาะสม และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายก่อนด าเนินการ
ต่อไป ทั้งนี้ ผู้แทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานได้หารือร่วมกับผู้แทนกรมชลประทานและจัดท าบันทึกการเจรจา
ร่วมกันระหว่างผู้แทนกลุ่มสมัชชาเกษตรกรภาคอีสานและผู้แทนกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  
สรุปความว่า ต้องด าเนินการเยียวยาความเดือดร้อนความเสียหายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม  
โดยไม่ชักช้า และขอให้กรมชลประทานน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ทั้งนี้ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติพิจารณา
แล้วเห็นว่า การจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ราษฎร เห็นสมควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการ  
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นส าคัญ 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
และในปีต่อๆ ไป ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ ท้ังนี้ 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2564 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250564 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการชลประทานสกลนคร เป็นทางน้ าชลประทานเก็บค่า

ชลประทาน รวม 3 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ  ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยซวง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

2) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยไร่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

3) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยค า เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 3 ฉบับ ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าที่น าน้ าไปใช้ เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น
นอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าและให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานสกลนครรายงานว่า  มีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทาน

อ่างเก็บน้ าห้วยซวง อ่างเก็บน้ าห้วยไร่ และอ่างเก็บน้ าห้วยค า เพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอื่นที่มิใช่
การเกษตรกรรมเพิ่มมากข้ึน ท าให้ปริมาณของน้ าในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง การเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ไข
ปัญหาการใช้น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานได้นั้น จะด าเนินการได้เฉพาะ
ทางน้ าชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทานตามพระราชบัญญัติ  
การชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 

2. ร่างกฎกระทรวงรวม 3 ฉบับ ได้มีการก าหนดให้เป็นทางน้ าชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 แล้วดังน้ี 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าและให้การใช้น้ า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1) และข้อ 3) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ องก าหนดทางน้ า
ชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 3/2553) ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2553 

2.2 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทาน
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 3/2558) ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2558 

3. ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าให้มีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งท าให้ทราบถึงปริมาณของน้ าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการขอ
อนุญาตใช้น้ าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรก าหนดให้ทางน้ า
ชลประทานในเขตโครงการชลประทานสกลนคร ได้แก่ ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยซวง ทางน้ าชลประทาน 
อ่างเก็บน้ าห้วยไร่ และทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยค า เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
เพื่อน าเงินที่ เรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบ 
การชลประทาน อันจะท าให้การใช้เงินงบประมาณในส่วนน้ีน้อยลง ส าหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงรวม 3 ฉบับดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
1. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1) เป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยซวง ในท้องที่ต าบลคูสะคาม 

อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
2. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2) เป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยไร่ ในท้องที่ต าบลม่วง 

อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
3. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 3) เป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยค า ในท้องที่ต าบลคูสะคาม 

อ าเภอวานรนิวาส และต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า 
ชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการชลประทานสกลนคร เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2564 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250564 
 
เรื่อง : การรับรองร่างปฏิญญากรุงโซลในการประชุมระดับผู้น ากรอบหุ้นส่วนเพ่ือการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลก

ปี ค.ศ. 2030 (Partnering for Green Growth and Global Goals 2030 : P4G) ครั้งท่ี 2 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบร่างปฏิญญากรุงโซล ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างปฏิญญาดังกล่าวในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญหรือขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ขออนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาด าเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีอีก 

2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญาฯ ในการประชุม P4G ครั้ง ที่ 2  
ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์แบบถ่ายทอดสด 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างปฏิญญากรุงโซลเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้น าที่เข้าร่วมการประชุม P4G มีเนื้อหา

ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ที่มีการหารือกันในท่ีประชุม P4G อาทิ การด าเนินการของประชาคมระหว่างประเทศในการแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผ่านการฟื้นฟูสีเขียว 
การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการส่งเสริมหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ 
กับภาคเอกชนในระดับโลก 

2. โดยร่างปฏิญญาฯ มีสาระส าคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อย้ าความมุ่งมั่น
ของประชาคมระหว่างประเทศในการส่งเสริมเป้าหมายการฟื้นฟูสีเขียวอย่างครอบคลุมเพื่อมุ่งสู่สังคมที่มีความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน ซึ่งครอบคลุมการด าเนินการของประชาคมระหว่างประเทศในภาพรวม โดยไม่มีถ้อยค าหรือบริทบใดที่มุ่งจะ
ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ  

ทั้งนี้รัฐบาลเกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม P4G ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2564 
ภายใต้หัวข้อหลัก “Inclusive Green Recovery towards Carbon Neutrality” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้ประชาคม

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการร่วมมือ 
กับประชาคมระหว่างประเทศเพื่อรักษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระหว่างประเทศส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลังการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยนายกรัฐมนตรีมีก าหนดเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์แบบ
ถ่ายทอดสดในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการร่วมมือกับประชาคมระหว่าง
ประเทศเพื่อรักษาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวง
พลังงานและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปประกอบพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้  
หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญากรุงโซลในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรั ฐมนตรี 
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างการประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง  
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2564 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250564 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนในที่ดินของ

รัฐให้แก่กระทรวงการคลัง ตามาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดอัตรา หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทนในท่ีดินของรัฐให้แก่กระทรวงการคลัง ตามาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานในการจัดท า

กฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ....  
โดยกระทรวงคมนาคมได้มีค าสั่ง ท่ี 70/2562 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างกฎหมาย
ล าดับรองตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เพื่อพิจารณาก าหนดเนื้อหาและรายละเอียด
กฎหมายล าดับรอง ที่จะต้องจัดท าตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ โดยได้มีการประชุม
คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการออกกฎหมายล าดับรอง 
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 

2. มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 ก าหนดให้
การด าเนินการกรณีการเวนคืนที่ดินของรัฐ 4 ประเภท ได้แก่ (1) ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมือง  
ใช้ร่วมกัน (2) ที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้สงวนหวงห้ามไว้ตาม
ความต้องการของทางราชการ (3) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า หรือที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดิน 
โดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน และที่ดินนั้นอยู่นอกเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี และ (4) ที่ดินที่เป็น
ป่าสงวนแห่งชาติ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กระทรวงการคลัง ตามอัตราหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข  
ที่กระทรวงการคลังก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วให้กรรมสิทธ์ิในที่ดินนั้นตกเป็นของเจ้าหน้าท่ี 

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

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวจ าเป็นที่ต้อง
ออกประกาศให้ทันการบังคับใช้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือถึงกระทรวงการคลังขอให้จัดท าประกาศกระทรวงการคลังเรื่องก าหนดอัตรา 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทนในที่ดินของรัฐให้แก่กระทรวงการคลัง ตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... 

4. กรมธนารักษ์ได้มีค าสั่ง ที่ 630/2562 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างประกาศ
กระทรวงการคลังก าหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กระทรวงการคลัง ตามมาตรา 
17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการฯ ได้ยกร่าง
ประกาศฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระส าคัญของร่างประกาศกระทรวงการคลังฯ สรุปได้ดังนี้ 

1) ก าหนดนิยามกิจการเจ้าหน้าที่ใช้อ านาจในการเวนคืนที่ดินเพื่อน ามาด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของการ
เวนคืน แบ่งเป็น 

- กิจการลงทุน คือ กิจการที่มีการวิเคราะห์โครงการเงินลงทุน : จุดคุ้มทุน มีการจ ากัดประเภทของผู้เข้ารับ
บริการตามเงื่อนไขที่ก าหนด และมีการเรียกเก็บค่าบริการจากการเข้าใช้ประโยชน์ในกิจการที่เวนคืน ใช้การก าหนดราคา
เทียบเคียงกับราคาซื้อ – ขาย ท่ีดินของเอกชน 

- กิจการสาธารณะ คือ กิจการที่มีการวิเคราะห์โครงการเงินลงทุน : จุดคุ้มทุน แต่ไม่จ ากัดประเภทของผู้เข้า
รับบริการและไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการจากการเข้าใช้ประโยชน์ในกิจการที่เวนคืน ใช้การก าหนดราคาเทียบเคียงกับ
ราคาประเมินที่ดินตามบัญชีประเมินที่ดินตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ  
พ.ศ. 2562 

2) ให้มีคณะกรรมการก าหนดราคาค่าตอบแทนท่ีดินของรัฐ 
- ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานกรรมการ 
- ในเขตจังหวัดอื่น มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ 

3) การช าระค่าตอบแทนผ่านบัญชากรมธนารักษ์ 

ความเห็น กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างประกาศกระทรวงการคลงั เรื่อง ก าหนด

อัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทนในที่ดินของรัฐให้แก่กระทรวงการคลัง ตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
เนื่องจากเป็นกฎหมายล าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์  
พ.ศ. 2562 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดอัตรา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข  
การจ่ายค่าตอบแทนในที่ดินของรัฐให้แก่กระทรวงการคลัง ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มา
ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
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และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 20/2564 วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
250564 
 
เรื่อง : มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 
 
สารัตถะ : คสช. เสนอ ครม. รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 และมอบหมายให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 3 วรรค 7 ได้ให้ความหมายของค าว่า“สมัชชาสุขภาพ” 

หมายถึง “กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่าง
สมานฉันท์ เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการ
ประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม” โดยมาตรา 25 (3) มาตรา 41 และมาตรา 42 วรรคแรก ก าหนดให้
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จัดให้มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง และในการจัด
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้ คสช. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติคณะหนึ่ง มีจ านวนตามที ่คสช. ก าหนด 

2. ในการประชุม คสช. ครั้งที่  5/2562 เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติ เห็นชอบให้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช) ครั้งที่ 13 และครั้งที่ 14 พ.ศ. 2563 - 2564 มีหน้าที่จัดการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุม รวมถึงก าหนดหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
ตามที่ก าหนดในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 

3. ในการประชุม คสช. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่  13 พ.ศ. 2563 ทั้ง 2 มติ โดยให้เสนอมติดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการตามภาระหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ความเห็น กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 

พ.ศ. 2563 ทั้ง 2 มติ ได้แก่ มติ 1 ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต และมติ 2 การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพ 
แบบมีส่วนร่วมกรณีโรคระบาดใหญ่ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ เพื่อส่งเสริมการด าเนินให้เกิด

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คสช./กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อส่ งเสริมการด าเนิน ให้ เกิดการขับ เคลื่อนด าเนินงาน  
ทั้งในระดับนโยบายของหน่วยงานและระดับพื้นที่ โดยอาศัยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนเสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
รวมถึง สร้างความมั่นใจว่าในทุกภาวะวิกฤตประชาชนทุกคนในพื้นที่ของ
ประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในอาหาร และสามารถเข้าถึงอาหาร
ที่เพียงพอปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการในราคาที่เหมาะสมได้อย่าง
เป็นธรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การขับเคลื่อนด าเนินงาน ทั้งในระดับนโยบายของหน่วยงานและระดับพื้นที่ โดยอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน
เสริมสร้างสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมถึง สร้างความมั่นใจว่าในทุกภาวะวิกฤตประชาชนทุกคน  
ในพื้นที่ของประเทศไทยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในอาหาร และสามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอปลอดภัย มีคุณค่าทาง
โภชนาการในราคาที่เหมาะสมได้อย่างเป็นธรรม 

มติ ครม. : รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2563 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับไปพิจารณาด าเนินการตามมติฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของหน่วยงานต่างๆ ไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
 


