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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

020163 

 
เรื่อง : ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการอางเก็บนํ้าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินโครงการอางเก็บนํ้าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี จากเดิม 
10 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2562 เปน 14 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2566) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2552 อนุมัติใหกรมชลประทานดําเนินโครงการอางเก็บนํ้าคลองหลวง 

จังหวัดชลบุรี และกรมชลประทานไดประกาศวันเริ่มดําเนินการกอสรางโครงการตั้งแตวันท่ี 15 พฤษภาคม 2552  
โดยมีแผนงานกอสรางโครงการ 7 ป (ปงบฯ 2553 – 2559) และใชงบประมาณคากอสราง 6,700 ลานบาท  
(รวมคาท่ีดิน) 

2. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2558 อนุมัติในหลักการเพ่ิม กรอบวงเงินของโครงการอางเก็บนํ้า
คลองหลวงฯ จากเดิมวงเงิน 6,700 ลานบาท เปนวงเงิน 9,341,364,700 บาท ขยายระยะเวลาดําเนินโครงการจาก 
7 ป (ปงบฯ 2553 – 2559) เปน 10 ป (ปงบฯ 2553 – 2562) 

3. กรมชลประทานไดดําเนินโครงการมาตั้งแตปงบฯ 2553 สรุปการดําเนินงานได ดังน้ี 
3.1 งานท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 1 รายการ ไดแก งานกอสรางเข่ือนหัวงานและอาคารประกอบพรอม

สวนประกอบอ่ืน ซึ่งปจจุบันไดเปดใชงานและเก็บกักนํ้าแลว โดยมีโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาคลองหลวง รัชชโลทร 
สํานักงานชลประทานท่ี 9 รับผิดชอบการบริหารจัดการนํ้า 

3.2 งานท่ีอยูระหวางดําเนินการ 3 รายการ ไดแก 

ลําดับ รายการ 
(อยูระหวางดําเนินการ) 

วงเงิน 
(ลานบาท) 

สัญญา ผลงาน 
 เลขท่ีสัญญา เริ่ม

สัญญา 
สิ้นสุด สะสม(%) 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหกรอบระยะเวลาดําเนินโครงการอางเก็บนํ้าคลองหลวง 
จังหวัดชลบุรี สอดคลองกับแผนงานกอสรางท่ีไดปรับปรุงใหมตามขอเท็จจริง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1 คลองสงนํ้าและคลอง
ระบายนํ้าพรอมอาคาร
ประกอบฝงขวา 

387.5518 
(ตามสัญญา
แกไขเพ่ิมเติม) 

กจ.25/2556 (กสพ.)  
ลว. 12 ก.ย. 2556 

15 พ.ย. 
2556 

19 
มี.ค. 

2563 

50.872 

2 คลองสงนํ้าและคลอง
ระบายนํ้าพรอมอาคาร
ประกอบฝงซาย 

259.6340 กจ.28/2561 (สพด.) 
ลว. 7 ส.ค. 2561 

15 ส.ค. 
2561 

30 
ม.ค. 

2564 

12.046 

3 คลองสงนํ้าพรอมอาคาร
ประกอบฝงซาย สัญญาท่ี 2 

270.0000 แผนการดําเนินงานกอสรางในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 - 2566 

4. กรมชลประทานพบปญหาและอุปสรรค ทําใหไมสามารถดําเนินโครงการตามแผนท่ีวางไว สรุปไดดังน้ี  
4.1 การจัดหาท่ีดินมีเจาของทรัพยสินสวนหน่ึงไมยอมรับราคาคาทดแทนทรัพยสินท่ีภาครัฐกําหนด บางสวน

ไมยินยอมใหเขาใชพ้ืนท่ีรวมถึงท่ีดินบางแปลงติดปญหาเรื่องขอกฎหมาย ซึ่งในการดําเนินการจัดหาท่ีดิน กรมชลประทาน
ใชวิธีเจรจาซื้อขายท่ีดินจากราษฎรท่ีถูกเขตชลประทานควบคูกับการใชพระราชกฤษฎีกาเวนคืนท่ีดินตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 

4.2 มีการแกไขแบบกอสรางเพ่ือลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับราษฎรและเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ 
รวมท้ังการใชประโยชนในพ้ืนท่ี ทําใหกรมชลประทานตองปรับแผนการดําเนินโครงการใหสอดคลองกับขอเท็จจริง 
ท่ีเกิดข้ึน สงผลใหการกอสรางลาชากวาแผนงานท่ีกําหนดไวเดิม  

5. กรมชลประทานจึงมีความจําเปนตองขยายระยะเวลาโครงการ อางเก็บนํ้าคลองหลวง จังหวัดชลบุรี ออกไป  
จาก 10 ป (ปงบฯ 2553 – 2562) เปน 14 ป (ปงบฯ 2553 – 2566) ภายใตกรอบวงเงินโครงการท่ีไดรับอนุมัติไวเดิม 
9,341,364,700 บาท 

มติ ครม.  : อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน)  
รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สํานักงบประมาณ และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020163 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพ 
การสัตวแพทย พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2546 เพ่ือปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยใหมีความ
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณเศรษฐกิจในปจจุบันมากยิ่งข้ึน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา โดยท่ีการกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามท่ีกําหนดไว  

ในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2546 ออกตามความ  
ในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2545 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน ไมสอดคลองกับสถานการณ  
ทางเศรษฐกิจในปจจุบัน สมควรปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมตางๆ ใหมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงไดเสนอรางกฎกระทรวง
ดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอใหรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียม
สําหรับผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ....  ซึ่งยกเลิก กฎกระทรวง วาดวยการกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับ  
ผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2546 อันมีสาระสําคัญ คือ 

2.1 ลําดับท่ี (1) คาข้ึนทะเบียนและใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ช้ันหน่ึง และคาตออายุ
ใบอนุญาต จากฉบับละ 3,000 บาท เปนฉบับละ 5,000 บาท 

2.2 ลําดับท่ี (2) คาข้ึนทะเบียนและใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ช้ันสอง และคาตออายุ
ใบอนุญาต จากฉบับละ 2,000 บาท เปนฉบับละ 3,000 บาท 

2.3 ลําดับท่ี (3) คาหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยจากฉบับละ 200 บาท 
เปนฉบับละ 500 บาท 

2.4 ลําดับท่ี (4) คาหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามกฎหมายวิชาชีพการสัตว
แพทยใหมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการสัตวแพทย ฉบับละ 2,000 บาท ใหยังคงอัตราเดิม 
2.5 ลําดับท่ี (5) คาใบแทนใบอนุญาตตาม (1) ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ช้ันหน่ึง  

และตาม (2) ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ช้ันสอง และใบแทนเอกสารตาม (4) หนังสืออนุมัติ  
หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย และหนังสือแสดงวุฒิอ่ืนในวิชาชีพการสัตวแพทย 
จากฉบับละ 200 บาท เปนฉบับละ 500 บาท 

มติ ครม.  : อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ....  
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020163 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน รวม 6 ฉบับ 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ 
1) รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าคลองหลวง รัชชโลทร อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
2) รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน ในเขตโครงการชลประทานนครนายก เปนทางนํ้าชลประทาน  

ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
3) รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานในเขตโครงการชลประทานชัยภูมิ เปนทางนํ้าชลประทาน  

ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
4) รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าคลองตรอน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ

คาชลประทาน พ.ศ. .... 
5) รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยแฮต เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ  

คาชลประทาน พ.ศ. .... และ 

6) รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้านํ้าแหง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ  
คาชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 6 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแลว ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหทางนํ้า
ชลประทานในทองท่ีตามรางกฎกระทรวง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทานจากผูใชนํ้าท่ีนําไปใช  
เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนนอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า  
และใหการใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. พิจารณาแลวเห็นควรดําเนินการรางกฎกระทรวงดังกลาว รวม 6 ฉบับ ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแลวตอไป 

จึงไดเสนอรางกฎกระทรวง รวม 6 ฉบับดังกลาว มาเพ่ือดําเนินการ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และใหการใชนํ้า
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 
2.1 รางกฎกระทรวงตามขอ 1) 

- กําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าคลองหลวง รัชชโลทร อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
ในทองท่ีตําบลเกาะจันทร ตําบลทาบุญมี อําเภอเกาะจันทร และตําบลวัดสุวรรณ ตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง  
จังหวัดชลบุรี เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

2.2 รางกฎกระทรวงตามขอ 2) 
- กําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองยาง จากกิโลเมตรท่ี 0.000 ในทองท่ีตําบลยาหินลวด อําเภอปากพลี 

จังหวัดนครนายก และตําบลเนินหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงกิโลเมตรท่ี 12.000 ในทองท่ีตําบลปากพลี 
อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และตําบลโคกไมลาย อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปนทางนํ้าชลประทาน  
ท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

- กําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวาคลองยาง จากกิโลเมตรท่ี 0.000 ในทองท่ี
ตําบลโคกกรวด อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ถึงกิโลเมตรท่ี 5.750 ในทองท่ีตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี  
จังหวัดนครนายก เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

- กําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าสายใหญฝงซายคลองยาง จากกิโลเมตรท่ี 0.000  
ในทองท่ีตําบลเนินหอม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ถึงกิโลเมตรท่ี 6.500 ในทองท่ีตําบลโคกไมลาย  
อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

2.3 รางกฎกระทรวงตามขอ 3) 
- กําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าสายใหญฝงซาย ของอางเก็บนํ้าบานเพชร จากกิโลเมตรท่ี 

0.000 ในทองท่ีตําบลบานเพชร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถึงกิโลเมตรท่ี 11.463 ในทองท่ีตําบลบานแทน  
อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

- กําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองซอย 1 ขวา ของคลองสงนํ้าสายใหญฝงซาย ของอางเก็บนํ้าบานเพชร 
จากกิโลเมตรท่ี 0.000 ในทองท่ีตําบลสามสวน อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ถึงกิโลเมตรท่ี 1.026 ในทองท่ีตําบลสามสวน 
อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

- กําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา ของอางเก็บนํ้าบานเพชร จากกิโลเมตรท่ี 
0.000 ในทองท่ีตําบลบานเพชร อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ถึงกิโลเมตรท่ี 8.100 ในทองท่ีตําบลบานแทน อําเภอบานแทน 
จังหวัดชัยภูมิ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

- กําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองซอย 1 ซาย ของคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวาของอางเก็บนํ้าบานเพชร 
จากกิโลเมตรท่ี 0.000 ในทองท่ีตําบลบานแทน อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ถึงกิโลเมตรท่ี 2.800 ในทองท่ีตําบลบานแทน 
อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

- กําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองซอย 2 ซาย ของคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวาของอางเก็บนํ้าบานเพชร 
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จากกิโลเมตรท่ี 0.000 ในทองท่ีตําบลบานแทน อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ ถึงกิโลเมตรท่ี 2.300 ในทองท่ีตําบลบานแทน 
อําเภอบานแทน จังหวัดชัยภูมิ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

2.4 รางกฎกระทรวงตามขอ 4) 
- กําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าคลองตรอน ในทองท่ีตําบลนํ้าไคร อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิต 

เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 
2.5 รางกฎกระทรวงตามขอ 5) และขอ 6) 

- กําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยแฮต ในทองท่ีตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง  จังหวัดนาน 
เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

- กําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้านํ้าแหง ในทองท่ีตําบลนานอย และตําบลบัวใหญ อําเภอนานอย 
จังหวัดนาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 
รวม 6 ฉบับ ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  
และใหดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไปดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 
ตามขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

020163 

 
เรื่อง : โครงการ “สงความสุขปใหม มอบใหเกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ” ป พ.ศ. 2563 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. รับทราบโครงการ “สงความสุขปใหม มอบใหเกษตรกร จากใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ ” 
ป พ.ศ. 2563 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทําโครงการ “สงความสุขปใหม มอบใหเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ”  

ป พ.ศ. 2563 สรุปสาระไดดังน้ี 
วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสรางรายไดเพ่ิม และลดรายจายครัวเรือน ใหกับเกษตรกรและประชาชน 
2) เพ่ือมอบความสุขจากการเยี่ยมชมสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศเกษตรท่ีสวยงาม  พรอมกับความรู ทางดาน

การเกษตร 
กิจกรรม 
1) มอบของขวัญเกษตรกรไทย  มีกิน มีใช มีรายไดพอเพียง  : ประชาชนและเกษตรกรไดรับประโยชน   

จํานวน  9,102 คน 8,080 ครัวเรือน  จัดทําโครงการใหม เพ่ิมเติมงานบริการ เปนของขวัญใหแกเกษตรกร  
และประชาชน เชน สงมอบโครงการชลประทานขนาดเล็ก กอสรางแลวเสร็จในป 256 2 จํานวน 6 โครงการ ปรับปรุง
ถนนคันคลองพ้ืนท่ีสํานักงานชลประทานท่ี 4 (ปรับปรุงผิวถนนลาดยางเดิมใหเปนผิวถนนลาดยางแบบพาราแอสฟลทติก 
ตําบลสามเงา อําเภอสามเงา จังหวัดตาก จํานวน 2 สาย  ประกอบดวย คันคลองสงนํ้าสายใหญ หนวยสูบนํ้าท่ี 9  
และคันคลองสงนํ้าสายใหญ หนวยสูบนํ้าท่ี 10) และสนับสนุนพันธุพืชเสริมรายได/ฝกทักษะการขยายพันธุพืช/การผลิต
ชีวภัณฑ/มอบปจจัยการผลิต  จํานวน 20 จุด/20 จังหวัด (เชน ศูนยวิจัยปาลมกระบ่ี ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม  
และศูนยวิจัยพืชสวนเลย) เปนตน 

2) เพ่ิมพลังปใหม  จําหนายสินคาราคาพิเศษ  สินคาเกษตรคุณภาพ  : ประชาชนและเกษตรกรไดรับประโยชน  
จํานวน 28,340 คน จัดหาสินคาดีมีคุณภาพเพ่ือจําหนายใหแกประชาชน และเพ่ิมชองทางจําหนายสินคาเกษตรใหแก

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

1. เพ่ือสรางรายไดเพ่ิม และลดรายจายครัวเรือน ใหกับเกษตรกร
และประชาชน 

2. เพ่ือมอบความสุขจากการเยี่ยมชมสถานท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศ
เกษตรท่ีสวยงาม พรอมกับความรูทางดานการเกษตร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เกษตรกร เชน  การจัดจําหนายสินคา และผลิตภัณฑเกษตรราคาพิเศษ อาทิ สินคาปศุสัตว พืช ผัก และผลผลิตทาง  
การเกษตร เชน มะระหวาน เสาวรส และยอดฟกแมว เปนตน จําหนายกระเชาของขวัญ จากสินคาเกษตรและอาหาร
ปลอดภัยท่ีไดเครื่องหมาย Q สินคาและผลิตภัณฑของวิสาหกิจ กลุม และสหกรณ อาทิ ผลไมสด ผลไมแปรรูป ผลิตภัณฑ
ประเภทขาวสารอินทรีย สมุนไพรชงดื่ม อาหารทะเลแปรรูป และผลิตภัณฑยางพารา เปนตน ณ จุดจําหนายของ
หนวยงาน (ในพ้ืนท่ีสวนกลาง และภูมิภาค) และตลาดออนไลน 

3) ปใหมเท่ียวท่ัวไทยสุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกอบดวย 3 กิจกรรมยอย :  
3.1) เปดสถานท่ีราชการ ปรับภูมิทัศนรองรับนักทองเท่ียว  : ประชาชน และ เกษตรกรไดรับประโยชน 

29,500 คน เชน โครงการชลประทานกาฬสินธุ : อุโมงคผันนํ้าลําพะยังภูมิพัฒน จังหวัดมุกดาหาร  ศูนยเรียนรูโครงการ
พระราชดําริ โรงเรียนขาวและชาวนา ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพมหานคร  แหลงทองเท่ียวเชิง
นิเวศดานปศุสัตว จํานวน 2 แหง แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษดานการเกษตร จํานวน 1 6 จุด อาทิ ศูนยวิจัย  
และพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเชียงราย (วาวี) จังหวัดเชียงราย ศูนยวิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม (แมจอนหลวง และขุนวาง) 
จังหวัดเชียงใหม ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม และศูนยศึกษา  
การพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส เปนตน 

3.2) เปดสถานท่ีใหประชาชนเขาชมฟรี /ลดคาบริการ  : ประชาชนเขารวมกิจกรรม 116 ,000 คน เชน  
เปดสถานแสดงพันธุสัตวนํ้าใหประชาชนเขาชมฟรี จํานวน 8 แหง (อาทิ สถานแสดงพันธุสัตวนํ้าจืดกรุงเทพมหานคร 
สถานแสดงพันธุสัตวนํ้าเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ  จังหวัดลพบุรี และสถานแสดงพันธุปลานํ้าจืดภาคอีสาน  จังหวัดสกลนคร  
เปนตน) เปดพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหประชาชนเขาชมฟรี  ลดคาบริการเขา ชม
ฟารมโคนมไทย - เดนมารค จังหวัดสระบุรี เปนตน 

3.3) จุดบริการประชาชน : ประชาชนไดรับประโยชน 31,630 คน ใหบริการประชาชน หนาสถานท่ีราชการ
ท่ีอยูในเสนทางการเดินทางชวงเทศกาล เชน ใหบริการจุดพักรถ หองนํ้า ขนม และนํ้าดื่ม จํานวน 198 จุด 

ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางเดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 
งบประมาณ ใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับ 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

020163 

 
เรื่อง : แนวทางการทบทวนอัตราคาธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ 
 

สารัตถะ :  สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบแนวทางการทบทวนอัตราคาธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต 
ของทางราชการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดเสนอเรื่อง แนวทางการทบทวนอัตราคาธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ 

ตอสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปเพ่ือดําเนินการ และ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) ไดสั่งการใหนํา
เรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป และสํานัก เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ไดมีหนังสือถึงกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ใหพิจารณาเสนอความเห็นในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา เห็นดวยกับหลักเกณฑการทบทวนการจัดเก็บคาธรรมเนียม 

ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ แตอยางไรก็ตาม มีความเห็นวา การยกเลิกคาธรรมเนียม และ/หรือยกเลิกใบอนุญาต  
บางกระบวนการสามารถดําเนินการได แตบางกระบวนการยังคงมีความจําเปนตองจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียม เน่ืองจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณมีกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งบังคับใชตามภารกิจงานท่ีมีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน ท้ังดานพืช 
ดานสัตว ดานประมง ดังน้ัน กระบวนการดําเนินงานตางๆ ท้ังในดานคาบริการ คาตรวจสอบวิเคราะห คาเครื่องมือท่ีใชใน
การทดสอบสอบวิเคราะหหรือในการดําเนินงาน จึงมีลักษณะและวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันไป เชน การจัดเก็บอัตรา
คาธรรมเนียมบางประเภทมีวัตถุประสงคเพ่ือการควบคุมเฉพาะ และเพ่ือใหเกษตรกรเห็นคุณคาของวัสดุการเกษตร  
จากหนวยงานของรัฐ ซึ่งประเภทน้ีมีกลุมเปาหมายชัดเจน คือ เกษตรกรผูปลูกหมอนเลี้ยงไหมท่ีรัฐตองดูแลแมวาจะไม
คุมคาตนทุนการผลิตก็ตาม ดังน้ัน การยกเลิกการจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมจึงจําเปนตองมีการพิจารณาทบทวน  
และคํานึงถึงตนทุนในการดําเนินการของภาครัฐใหเกิดความสอดคลองกับความทันสมัยของกฎหมายท่ีกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมแตละประเภท รวมถึงบริบททางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนไป 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร./กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหสวนราชการท่ีมีอัตราการจัดเก็บคาธรรมเนียม  
ในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ พิจารณาทบทวนการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมใหสอดคลองกับปจจุบัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบแนวทางการทบทวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชาร ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
และใหสวนราชการพิจารณาทบทวนการจัดเก็บคาธรรมเนียมตางๆ ท่ีเก่ียวของ ใหสอดคลองกับปจจุบัน และเสนอผล  
การดําเนินการตอสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน 3 เดือน (31 มีนาคม 2563) 

2. ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 
และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

020163 

 
เรื่อง : การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาแบบครบวงจรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือความมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

สารัตถะ :  ศอ.บต. เสนอ ครม. พิจารณาการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาแบบครบวงจรในพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใตเพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) เสนอเรื่อง การขับเคลื่อนโครงการบริหาร  

จัดการพลังงานไฟฟาแบบครบวงจรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  เพ่ือเสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 

2. ตามท่ีมีการรายงานสถานการณความมั่นคงทางพลังงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต วาพลังงานไฟฟา  
ท่ีใชในภาคใตท้ังหมด ประมาณ 2 ,600 MV คิดเปนรอยละ 10 ของพลังงานท่ีใชในประเทศท้ังหมด การใชไฟฟา  
โดยสวนใหญใชจากโรงงานไฟฟาในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดภูเก็ต และ 3 จังหวัดชายภาคใต  
ใชไฟฟาอยูท่ี 217 เมกกะวัตต แตยังมีการผลิตไฟฟาทางเลือกทุกประเภทในพ้ืนท่ีไดจํานวนท่ีนอยกวาจํานวนท่ีใช  
ซึ่งศักยภาพของพ้ืนท่ีสามารถดําเนินการผลิตเองได นําไปสูการมีขอเสนอแนวทางการบริหารจัดการใหมตามแนวทาง
ประชารัฐ ท่ีมีการทํางานรวมกันของ กฟภ. กฟผ. และเครือขายวิสาหกิจชุมชนของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  
มาปฏิบัติงานรวมกัน ท้ังในเรื่องของการลงทุน การบริหารจัดการระบบท่ีเปนอิสระและควบคุมกันเอง จะทําใหสามารถ
สรางเครือขายวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดหาเช้ือเพลิงชีวภาพเพ่ือตอบสนองเปาหมายของเปาประสงค  
การกระจายรายได สรางความเจริญเติบโตในทองถ่ินและสงผลตอเน่ืองตอความมั่นคงของประเทศ ท้ังน้ี กําหนดสัดสวน
การถือหุนใหมีภาคสวนท่ีเก่ียวของ ไดแก กฟภ. และ กฟผ. ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีและเครือขายวิสาหกิจชุมชน-ประชาชน
เปนผูถือหุน เบ้ืองตนกระทรวงพลังงานจะใหการสนับสนุน ผานกองทุนอนุรักษพลังงาน โดยทุนท่ีกองทุนจะมาถือแทน
ชุมชนน้ัน เปนการถือไวช่ัวคราว เมื่อกลุมวิสาหกิจชุมชนมีความเขมแข็ง จะโอนความเปนเจาของทุนใหกับวิสาหกิจชุมชน 
การทํางานครั้งท่ี เปนการบูรณาการทํางานรวมกันท้ังภาครัฐ ชุมชนและการกระจายรายได และสรางงานสูพ้ืนท่ี สงเสริม

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศอ.บต./กษ. (สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือกําหนดแนวทางสงเสริมเกษตรกรผสมผสานผานการปลูกไผ
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนพืชพลังงาน เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนโครงการบริหาร
จัดการไฟฟาแบบครบวงจรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตในอนาคต 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อุตสาหกรรมการปลูกพืชพลังงานในอนาคตไดและมีการใชทรัพยากรทุกอยางและทุกประเภทของทองถ่ินใหเกิดประโยชน
อยางเต็มท่ี เปนการกระจายอํานาจใหชุมชนสามารถตัดสินใจวางแผน เพราะมีระบบเศรษฐกิจท่ีเปนอิสระจากสวนกลาง 

3. การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาแบบครบวงจรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน 3 สวน ดังน้ี 

3.1 กระบวนการตนทาง สงเสริมใหประชาชน/วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชพลังงานท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพ
ภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต พรอมกับเตรียมการดานเทคโนโลยีและวิทยาการ  (ท้ังทางวิทยาศาสตรและ
สังคมศาสตร) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูก การสรางองคความรูเฉพาะเพ่ือใหไดผลผลิตพืชผลพลังงานท่ีมีคุณภาพ
ควบคูกับปริมาณ โดยมีพืชพลังงานท่ีอยูในของขายการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตรของพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต อาทิ ไมไผ ไมกระถิน ไมโกงกาง ตะเคียนทราย หญาเนเปย ร  มันสําปะหลัง มะพราว ปาลมนํ้ามัน ไมยางพารา 
รวมท้ัง การศึกษาศักยภาพของแตละพ้ืนท่ีของจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีสามารถบริหารกิจการพลังงานไดตามศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี เชน ลม นํ้า เปนตน 

3.2 กระบวนการกลางทาง สงเสริมใหประชาชน/วิสาหกิจชุมชน รวมกลุมเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑจากพืช
พลังงานไปสูรูปแบบสินคาและบริการอ่ืนๆ เพ่ือสรางขอมูลเพ่ิมในช้ันตนกอนการเขาสูกิจการพลังงานไฟฟา เชน  
การแปรรูปเฟอรนิเจอรจากตนไมไผ การผลิตอาหารสัตวจากพืชพลังงาน เชน ใบจาก  ตนกระถิน หญาเนเปย ร อาหาร
และเวชสําอางจากมะพราว ปาลมและอ่ืนๆเปนตน ซึ่งเปนแนวทางการบริหารจัดการท่ีใชประโยชนอยางสูงสุดและไมให
เกิดของเสีย หรือ Waste Zero 

3.3 กระบวนการปลายทาง สงเสริมใหประชาชน/วิสาหกิจชุมชน รวมกลุมเพ่ือรวมลงทุนในกิจการพลังงาน
ของรัฐตามแนวทางการบริหารกิจการพลังงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  โดยให กฟภ. 
กฟผ. และกระทรวงพลังงาน รวมพัฒนาระบบการบริหารจัดการกิจการไฟฟาดวยระบบสมารทกริด ( Smart Grid)  
เพ่ือออกแบบใหสามารถรองรับแหลงผลิตไฟฟาท่ีกระจายอยูท่ัวไปใหสามารถรวมพลังงานหมุนเวียนจากแหลงตางๆ 
เช่ือมโยงระบบของโรงไฟฟาแตละพ้ืนท่ีเขาดวยกันทําใหระบบไฟฟาในพ้ืนท่ีมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4. ศอ.บต. ไดจัดทํารายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงการฯ โดยมีรา ยละเอียดและสาระสําคัญตอ 
การขับเคลื่อนโครงการฯ ท่ีสงผลการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจการพลังงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  
ใหมีความมั่นคงทางพลังงาน นําไปสูการพัฒนาและพ่ึงพาตนเองไดอยา งยั่งยืน มีการกระจายรายไดสูประชาชน/  
กลุมวิสาหกิจชุมชน/ภาคเอกชนในพ้ืนท่ีดวยแนวทาง “ประชารัฐ” ตลอดจนเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกมิติท่ีเก่ียวของ  
ผานการพัฒนาเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีเช่ือมโยงไปสูการพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีมุงเนนการกระจายอํานาจการบริหารจัดการจากสัดสวนไปสูภูมิภาคและพ้ืนท่ี เพ่ือตอบสนองตอเปาหมาย
การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สรางปจจัยและสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ือตอการลดเง่ือนไขของความขัดแยง 
โดยเฉพาะประเด็นการแกไขปญหาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีไปสูการแกไขปญหาดานความมั่นคงไดอยางแทจริงและเปนรูปธรรม 

 



14 
 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาแบบครบวงจร

ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต  
จะสรางความมั่นคงทางพลังงาน สรางงาน สรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
ดังน้ัน จึงเห็นชอบในหลักการตามขอเสนอของศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ไดกําหนดแนวทางสงเสริมเกษตรผสมผสานผานการปลูกไผเศรษฐกิจ ซึ่งเปนพืชพลังงาน เพ่ือรองรับการขับเคลื่อน
โครงการบริหารจัดการไฟฟาแบบครบวงจรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตในอนาคต 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการของกรอบแนวทางการดําเนินโครงการบริหารจัดการพลังงานไฟฟาแบบครบวงจรในพ้ืนท่ีจังหวัด  
ชานแดนภาคใตเพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชานแดนภาคใตเปนหนวยงานหลัก
รวมกับกระทรวงพลังงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาปรับปรุงกรอบแนวทางฯ ดังกลาว โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร)ี 
สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงาน ก.พ. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
สํานักงาน ก.พ.ร. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติไปประกอบการพิจารณาดําเนินการ แลวนําเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภายใต คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานและคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติพิจารณาตามข้ันตอนตอไป 
กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหน่ึง ท้ังน้ี ใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต กระทรวงพลังงาน 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของใหถูกตอง เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ  
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของดวย 

2. เห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการอํานวยการบริหารโครงการพลังงานไฟฟาจังหวัดชายแดนภาคใต  
เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ท้ังน้ี ใหศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตพิจารณากําหนดอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการอํานวยการฯ ดังกลาวใหชัดเจนและไมเกิดปญหาซ้ําซอนกับอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตามกฎหมาย  
ท่ีมีอยูแลวในปจจุบัน 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

020163 

 
เรื่อง : ทาทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมการคา (JTC) ไทย - บังกลาเทศ ครั้งท่ี 5 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบทาทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (JTC) ไทย – บังกลาเทศ ครั้งท่ี 5 

เพ่ือใหคณะผูแทนไทย ซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยหรือผูแทนเปนประธานฝายไทย ใหหารือกับฝายบังกลาเทศ 

2. หากในการประชุมดังกลาว มีผลใหมีการตกลงเรื่องความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาในประเด็นอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากขอ 1. และขอ 2. (2.1 – 2.5) อันจะเปนประโยชนตอการสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคา

ระหวางไทยกับบังกลาเทศ ขอใหคณะผูแทนไทยสามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา ( Joint Trade Committee : JTC) ไทย – บังกลาเทศ ครั้งท่ี 5 

เปนเวทีการประชุมหารือระดับรัฐมนตรีการคาเก่ียวของกับการกําหนดทิศทางความสัมพันธทางการคาและการลงทุน
ระหวางไทยกับบังกลาเทศ และแนวทางจัดทําความรวมมือทางเศรษฐกิจท่ีท้ังสองฝายมีศักยภาพรวมกันหรือเอ้ือ
ประโยชนตอกัน ไดแก การอํานวยความสะดวกทางการคา การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจดานตางๆ อาทิ 
อุตสาหกรรม เกษตร ประมง บริการสุขภาพและสาธารณสุข และความเช่ือมโยงทางคมนาคม 

2. กระทรวงพาณิชยไดจัดประชุมเตรียมการฝายไทยรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2562 
เพ่ือพิจารณาประเด็นท่ีฝายไทยประสงคจะผลักดันในการประชุม JTC ไทย – บังกลาเทศ ครั้งท่ี 5 ท่ีไทยจะเปนเจาภาพ
จัดการประชุมระหวางวันท่ี 8 – 9 มกราคม 2563 ณ กรุงเทพ  โดยเห็นควรเสนอทาทีไทย ดังน้ี 

2.1 การคาและการลงทุน หารือแนวทางการสงเสริมการคาและการลงทุน รวมถึงการขจัดอุปสรรค  
ทางการคาสองฝาย เพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาระหวางกันเปน 2,000 ลานเหรียญสหรัฐ ภายในป 2564 

2.2 ความเปนไปไดในการจัดทําความตกลงการคาเสรี ( FTA) ไทย – บังกลาเทศ หารือเก่ียวกับการจัดทํา
ความตกลงการคาเสรี (FTA) ไทย – บังกลาเทศ โดยใหสองฝายแลกเปลี่ยนผลการศึกษาการจัดทํา FTA ระหวางกัน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก./กป./ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือกําหนดทิศทางความสัมพันธทางการคาและการลงทุน
ระหวางไทยกับบังกลาเทศ และแนวทางจัดทําความรวมมือทางเศรษฐกิจ  
ท่ีท้ังสองฝายมีศักยภาพรวมกันหรือเอ้ือประโยชนตอกัน ไดแก การอํานวย
ความสะดวกทางการคา การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจ  
ดานตางๆ อุตสาหกรรม เกษตร ประมง บริการสุขภาพและสาธารณสุข 
และความเช่ือมโยงทางคมนาคม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.3 การใหสิทธิพิเศษในการยกเลิกภาษีนําเขาและโควตา ( DFOF) ไทยอยูระหวางดําเนินการเพ่ือตออายุ
โครงการ DFOF ท่ีจะหมดอายุลงในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยจะมีการพิจารณาทบทวนรายการสินคาและกฎหมาย
ถ่ินกําเนิดสินคาภายใตโครงการดังกลาว ซึ่งไทยจะนําสินคาท่ีบังกลาเทศรองขอเพ่ิมเติมมาพิจารณาดวย 

2.4 ความรวมมือทางเศรษฐกิจ ไทยยินดีใหความรวมมือกับบังกลาเทศในดานตาง ๆ ไดแก ดานอุตสาหกรรม 
ดานเกษตร ดานการประมงและปศุสัตว ดานบริการสุขภาพและสาธารณสุข การเช่ือมโยงทางคมนาคม 

2.5 ในโอกาสเดียวกัน กระทรวงพาณิชยจะจัดกิจกรรมอ่ืน ท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงเสริมการคาและการลงทุน
ระหวางไทยและบังกลาเทศ อาทิ การสัมมนาโอกาสทางการคาและการลงทุนระหวางไทยกับบังกลาเทศ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาประเด็นการใหสิทธิพิเศษในการยกเลิกภาษีนําเขา
และโควตา (Duty Free Quota Free: DFQF) แกสินคาตามท่ีบังกลาเทศรองขออยางรอบคอบ โดยเฉพาะสินคาประเภท
เครื่องนุงหม เพ่ือไมใหกระทบกับอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมในประเทศ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 1/2563 วันพฤหัสบดีท่ี 2 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

020163 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การผลิต หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบัน 

โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาท่ีปองกันหรือบําบัดโรคสภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  สธ. เสนอครม. พิจารณาอนุมัติหลักการราง กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การผลิต  

หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบัน โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาท่ีปองกันหรือบําบัดโรคสภากาชาดไทย 

และองคการเภสัชกรรม พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระสําคัญเปนการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การผลิต หรือนําเขามา

ในราชอาณาจักรซ่ึงยาแผนปจจุบัน โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาท่ีปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย  

และองคการเภสัชกรรมใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงสาธารณสุข ไดเสนอรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การผลิต หรือนําเขามา  

ในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบัน โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาท่ีปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย  
และองคการเภสัชกรรม พ.ศ. .... ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติยา (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2530 เพ่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณา มีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหผูผลิตยาและผูนําเขายาซึ่งเปนกระทรวง ทบวง 
กรม มีหนาท่ีปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ  
และเง่ือนไขในการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นดวยในหลักการของรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไข การผลิต หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปจจุบัน  โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาท่ีปองกัน  
หรือบําบัดโรคสภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม พ.ศ. ....  เน่ืองจากเปนการกําหนดเพ่ือใหการผลิต หรือนําเขายา
แผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาท่ีปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย  
และองคการเภสัชกรรมดําเนินการผลิต นําเขาหรือสั่งยาแผนปจจุบันตามมาตรฐานอยางเหมาะสม มีการควบคุม  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สธ./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการผลิต หรือนําเขายาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร 
โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาท่ีปองกันหรือบําบัดโรค สภากาชาดไทย 
และองคการเภสัชกรรมดําเนินการผลิต นําเขาหรือสั่งยาแผนปจจุบัน  
ตามมาตรฐานอยางเหมาะสม มีการควบคุมและประกันคุณภาพ ทําใหเกิด
ความมั่นใจวาผลิตภัณฑยาน้ันไมเกิดความเสี่ยงตอผูบริโภค และผูบริโภค
ไดใชยาท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และประกันคุณภาพ ทําใหเกิดความมั่นใจวาผลิตภัณฑยาน้ันไมเกิดความเสี่ยงตอผูบริโภค และผูบริโภคไดใชยาท่ีมี
คุณภาพ มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การผลิต หรือนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผน
ปจจุบัน  โดยกระทรวง ทบวง กรม ในหนาท่ีปองกันหรือบําบัดโรคสภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรรม พ.ศ. ....   
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสภากาชาดไทยไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 


