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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 7 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

070163 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาสินคาเกษตรกรตามมาตรฐ

บังคับ พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
เปนผูผลิต ผูสงออก  หรือผูนําเขาสินคาเกษตรกรตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ซึ่งเปนการออกกฎหมายลําดับรอง  
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสําคัญเพ่ือกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
เปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาสินคาเกษตรตามมาตรฐานบังคับ และเพ่ิมเติมใหสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติมีอํานาจมอบหมายหนวยงานอ่ืนออกใบอนุญาตดังกลาวได 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา โดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินคาเกษตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไดมีผลใชบังคับเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2562 ซึ่งพระราชบัญญัติ  
ฉบับดังกลาวไดแกไขเพ่ิมเติมใหสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กษ. มีอํานาจมอบหมายหนวยงานอ่ืน
ออกใบอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาสินคาเกษตรตามมาตรฐานบังคับ 

2. ประกอบกับ กษ. เห็นสมควรแกไขปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาสินคาเกษตรตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2553 
เก่ียวกับการกําหนดเอกสารหลักฐานท่ีตองใชในการขอรับใบอนุญาต รวมท้ังข้ันตอน วิธีการ และรายละเอียด  
ในการปฏิบัติเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาต ดังน้ัน เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติตามขอ 1. และเพ่ือใหการกําหนด
เก่ียวกับการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามกฎกระทรวงในเรื่องน้ีมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน สํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติจึงไดจัดทํารางกฎกระทรวงกําหนดการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต
เปนผูผลิต ผูสงออก หรือผูนําเขาสินคาเกษตรตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... และนํารางกฎกกระทรวงดังกลาว  
ไปดําเนินการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสีย ซึ่งประกอบไปดวยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการกําหนดเก่ียวกับการขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงในเรื่องน้ีมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และประชาชน เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2562 ณ โรงแรมมารวย การเดน กรุงเทพมหานคร แลว ผลปรากฏวา  
ไมมีผูแสดงความคิดเห็นคัดคาน 

3. ในคราวประชุมคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2562  
เมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2562 คณะกรรมการไดมีมติเห็นชอบรางกฎกระทรวงดังกลาว 

มติ ครม.  : อนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงกําหนดการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก   
หรือผูนําเขาสินคาเกษตรกรตามมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 7 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

070163 

 
เรื่อง : สรุปผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย สมัยท่ี 14 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยท่ี 14 เน่ืองจากผลการประชุมมีความสําคัญ
ตอการดําเนินงานอนุสัญญาฯ ในประเทศไทย ตองเสนอคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 4 (7) แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย  
การเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 เน่ืองจากเปนเรื่องเก่ียวของกับองคการระหวางประเทศ  
ท่ีมีผลผูกพันกับรัฐบาลไทย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 เห็นชอบทาทีการเจรจาสําหรับใชเปนกรอบในการประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย การตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย สมัยท่ี 14 ระหวางวันท่ี 2-13 กันยายน 2562  
ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ซึ่งการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ มีผลการประชุมท่ีสําคัญ สรุปไดดังน้ี 

- การพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทท่ีเก่ียวของกับอนุสัญญาฯ โดยสรางหุนสวนการดําเนินงาน ทบทวนและติดตาม  
ผลการดําเนินงานความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางประเทศสมาชิก 
ดําเนินงานรวมกับอนุสัญญาริโอและขอตกลงดานสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ และสงเสริมความรวมมือและประสานงาน  
ในระดับประเทศ 

- การเตรียมการสําหรับการประเมินผลการดําเนินงานในชวงกลางของแผนยุทธศาสตรของอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย ป 2561-2573 

- การพัฒนาการดําเนินงานความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน และการพัฒนาวิชาการ นโยบาย  
และการเผยแพรความรู  

- แผนการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ ระยะ 4 ป 2020-2023 
- การพัฒนากระบวนการสื่อสารขอมูล และคุณภาพและรูปแบบของรายงานท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญาฯ 
- การรวมแลกเปลี่ยนประสบการณการดําเนินโครงการดานการจัดการความเสื่อมโทรมของท่ีดินระหวาง  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (พด.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือการปองกันลดผลกระทบและฟนฟูความเสื่อมโทรม  
ของท่ีดิน และลดผลกระทบจากภัยแลง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การประชุม 
นอกจากน้ี ไดเสนอประเด็นสําคัญท่ีจะตองดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติการแหงชาติ  

ของอนุสัญญาฯ การนําขอมูลการประเมินมาตรการการจัดการท่ีดินอยางยั่งยืนเขาสูฐานขอมูลองคความรูของอนุสัญญาฯ 
การพัฒนาตัวช้ีวัดความสมดุลของการจัดการทรัพยากรท่ีดิน และเช่ือมโยงประเด็นความสมดุลของการจัดการทรัพยากร
ท่ีดิน รวมท้ังดานตัวช้ีวัดภัยแลง และความเทาเทียมระหวางหญิงชาย กับการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวของกับการจัดการ
ทรัพยากรท่ีดิน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 7 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

070163 

 
เรื่อง : ผลการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ทราบผลการดําเนินการและใหขอเสนอแนะ การดําเนินการโครงการประกันรายไดเกษตรกร
ชาวยาง ระยะท่ี 1 ซึ่งผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 เรียบรอยแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 ลงมตอินุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี 

ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (การยางแหงประเทศไทย) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ การเกษตร  และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความคิดเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกตของกระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไปดวย โดยสํานักงบประมาณใหความเห็นในโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 โดยอนุมัติ
โครงการในกรอบวงเงินไมเกิน 24,278,626,534 บาท ประกอบดวยคาประกันรายได จํานวน 23,472,021,541 บาท 
คาธรรมเนียมโอนเงิน ธ.ก.ส. จํานวน 8,556,260 บาท และเงินชดเชยดอกเบ้ียในอัตราเงินฝากประจํา 12 เดือน  
บวก 1 ในอัตรารอยละ 2.40 จํานวน 563,328,517 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 24,043,906,318 บาท สําหรับ
คาใชจายท่ีจะเกิดข้ึน ใหใชเงินทุนสํารองธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํารองจายไปกอน  
และใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร เสนอตั้งงบประมาณตามคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง  ตามความจําเปน
และเหมาะสม โดยตองคํานึงถึงสถานะทางการเงินการคลังของประเทศในแตละป สวนคาบริหารโครงการในอัตราไมเกิน
รอยละ 1 จํานวน 234,720,216 บาท เห็นควรใหการยางแหงประเทศไทย ใชจายจากเงินกองทุนพัฒนายางพารา  
ในลําดับแรก รวมท้ังมอบหมายใหการยางแหงประเทศไทยกําหนดคูมือ หลักเกณฑ ข้ันตอน การเบิกจายเงิน การติดตาม
และการรายงานผลการดําเนินโครงการ เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานการกํากับดูแล และตรวจสอบการดําเนิน
โครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค โปรงใส มีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี  ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดทําแผนการบริหาร
ยางพาราของประเทศท้ังระบบ และใหกระทรวง ทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรงดําเนินการลดพ้ืนท่ีเพาะปลูก
ยางพาราในพ้ืนท่ีบุกรุกปาอยางเปนรูปธรรมโดยดวนตอไป 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานการกํากับดูแล  
และตรวจสอบการดําเนินโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงค โปรงใส  
มีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท้ังน้ี สํานักงบประมาณมีขอสังเกตการดําเนินโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการยางแหงประเทศไทย 
ความวา “กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการยางแหงประเทศไทย ตองปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑตางๆ 
ของทางราชการใหถูกตองครบถวนในทุกข้ันตอน โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของทางราชการ และประโยชนท่ี
เกษตรกรจะไดรับเปนสําคัญดวย” 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (การยางแหงประเทศไทย) ขอสรุปผลการดําเนินงานโครงการประกันรายได
เกษตรกรชาวยาง ระยะท่ี 1 ดังน้ี 

1. ในคราวประชุมคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทยครั้งท่ี 12/2562 เมื่อวันจันทรท่ี 21 ตุลาคม 2562 
มีมติอนุมัติงบประมาณคาบริหารโครงการ จํานวน 181,846,246 บาท  จากกองทุนพัฒนายางพารา มาตรา 49 (3) 
โดยถัวจายจากงบประมาณรายจายประจําป 2563 ของกองทุนพัฒนายางพารา  ตามมาตรา 49 (3)  
แหงพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 รายการเงินงบประมาณสํารองเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 
เพ่ือใชเปนคาบริหารโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 เฉพาะในสวนของเกษตรกรชาวสวนยาง  
ท่ีข้ึนทะเบียนไวกับ กยท. (จํานวน 1,129,336 ราย) และสําหรับคาบริหารโครงการฯ ท่ีเหลือ จํานวน 52,873,970 บาท 
ซึ่งเปนคาบริหารโครงการฯ แกเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมาแจงขอมูลพ้ืนท่ีปลูกยางกับ กยท. (ท่ีไมมีเอกสารสิทธิ จํานวน 
282,681 ราย) ให กยท. เรงดําเนินการหาแนวทางเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสํานักงบประมาณตอไป ท้ังน้ี 
กยท. ไดทําหนังสือถึงสํานักงบประมาณ เรื่อง ขอความเห็นประกอบการดําเนินการโครงการประกันรายไดเกษตรกร
ชาวสวนยาง ระยะท่ี 1  ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562  ในประเด็น การจายเงินประกันรายได และงบประมาณ คาบริหาร
โครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง  ระยะท่ี 1 ท่ีใหกับเกษตรกรชาวสวนยางท่ีมาแจงขอมูล พ้ืนท่ีปลูกยาง  
กับการยางแหงประเทศไทย 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกร
ชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 

3. คณะทํางานกําหนดราคากลางอางอิง ไดมีการประชุมเพ่ือกําหนดราคาอางอิง เมื่อวันท่ี  25 ตุลาคม 2562  
โดยคณะทํางานกําหนดราคากลางอางอิง ไดกําหนดราคาอางอิงในการประกันรายได ตามชนิดยางและอัตราคาชดเชย
รายได ในรอบท่ี 1 ดังน้ี 

3.1 ยางแผนดิบคุณภาพดี ใชราคาเฉลี่ยจากสํานักงานตลาดกลางยางพารา (สตก.) ท้ัง 6 แหง ไดแก สตก.จ.
สงขลา, สตก.จ.สุราษฎรธานี, สตก.จ.นครศรีธรรมราช, สตก.จ.ยะลา, สตก.จ.บุรีรัมย, สตก.จ.หนองคาย ดังน้ี 

- ราคาประกันรายได 60.00 บาท/กิโลกรัม 
- ราคากลางอางอิงการขาย 38.97 บาท/กิโลกรัม 
- ราคาชดเชย 21.03 บาท/กิโลกรัม 

3.2 นํ้ายางสด DRC 100% ใชราคาเฉลี่ยจาก สตก.จ.สุราษฎรธานี และ สตก.จ.สงขลา ดังน้ี 
- ราคาประกันรายได 57.00 บาท/กิโลกรัม 
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- ราคากลางอางอิงการขาย 37.72 บาท/กิโลกรัม 
- ราคาชดเชย 19.28 บาท/กิโลกรัม 

3.3 ยางกอนถวย DRC 50% ใชราคาเฉลี่ยจาก สตก.จ.บุรีรัมย และ สตก.จ.หนองคาย ดังน้ี 
- ราคาประกันรายได 23.00 บาท/กิโลกรัม 
- ราคากลางอางอิงการขาย 16.19 บาท/กิโลกรัม 
- ราคาชดเชย 6.81 บาท/กิโลกรัม 

4. ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1  เมื่อวันท่ี 25 ตุลาคม 2562  
ท่ีประชุมไดเห็นชอบตามหลักเกณฑ ข้ันตอน การเบิกจายเงินโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 

5. การจายเงินประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 งวดท่ี 1 (วันท่ี 1 - 15 พฤศจิกายน 2562)  
ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 การยางแหงประเทศไทยสงขอมูลใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ดังน้ี 
เกษตรกรชาวสวนยางและคนกรีด จํานวน 640,300 ราย พ้ืนท่ี 7,107,914.92 ไร รวมจายเงินท้ังสิ้น 5,515,484,418.4 บาท 
จากเปาหมาย 1,711,252 ราย  และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ดําเนินการจายเงินแลว รวมท้ังสิ้น 
495,930 ราย จํานวนเงิน 2,834,549,615.17 บาท 

ในสวนของเกษตรกรชาวสวนยางท่ีเขารวมโครงการ แตยังไมไดรับการจายเงินประกันรายได งวดท่ี 1 ในวันท่ี  
1 - 15 พฤศจิกายน 2562 เน่ืองจากอยูในข้ันตอนการตรวจรับรองสิทธ์ิเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑคุณสมบัติของผูมี
สิทธิไดรับเงินชวยเหลือการประกันรายไดตามขอกําหนดของโครงการ และเปนการปองกันการทุจริตและใชงบประมาณ
ของรัฐอยางรัดกุมและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเมื่อผานการตรวจรับรองสิทธ์ิเรียบรอยแลว จะดําเนินการเรงจายเงินประกัน
รายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 งวดท่ี 1 จนครบเปาหมายทันที 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการดําเนินงานโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอ 

2. ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของติดตามผลการดําเนิน
โครงการท่ีเก่ียวกับการประกันรายไดเกษตรกรและมาตรการเสริมอ่ืนท่ีเก่ียวของทุกโครงการอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรของภาคเอกชนท่ีตองมีการรับซื้อในราคาท่ีเหมาะสมเปนธรรม สอดคลอง  
กับราคาตลาด ท้ังน้ี หากพบวามีปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการประการใด ก็ใหเรงพิจารณากําหนดแนวทางแกไข
หรือมาตรการเสริมอ่ืนเพ่ิมเติมโดยเร็วตอไป 

3. ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 (เรื่อง รายงานผลการใชยางพาราและความ
คืบหนา) ใหทุกสวนราชการท่ีมีภารกิจท่ีเก่ียวของกับการใชยางพาราเรงรัดจัดทําแผนงาน/โครงการภายใตมาตรการเพ่ิม
การใชยางพาราภายในประเทศใหเพ่ิมมากยิ่งข้ึน แลวเสนอตอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติพิจารณาในภาพรวม
ตอไป น้ัน มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงดําเนินการรวบรวมแผนงาน/โครงการดังกลาวสําหรับ
ปงบประมาณ 2563 จากทุกสวนราชการเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติพิจารณาโดยเร็วตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 7 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

070163 

 
เรื่อง : รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบ รายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. นายกรัฐมนตรีไดอนุมัติใหนายเฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (รมว.กษ.)

เดินทางไปลงนามในพิธีสารวาดวยขอกําหนดดานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนําเขารําสกัดนํ้ามัน  
และกากเน้ือในเมล็ดปาลมจากไทย รวมท้ังเขารวมการประชุมหารือความรวมมือดานการเกษตร การเจรจาซื้อขายสินคา
ยางพารา การศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการนํ้า และการศึกษาตลาดสินคาปศุสัตว และการศึกษาดูงานดานอ่ืนๆ 
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันท่ี 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 (รวมวันเดินทาง) 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณของสรุปรายงานผลการเดินทางไปปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จํานวน ๖ ประเด็น ดังน้ี 

2.1 การหารือสัญญาซื้อขายยางพารากับบริษัท ชิโนเคม อินเตอเนชันแนล เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 
ฝายจีนและฝายไทยจะเรงรัดการทบทวนเง่ือนไขในสัญญาการซื้อขายยางพาราจากไทยไปจีน โดยทราบวา ไดมีการหารือ
ในรายละเอียดของเง่ือนไขสัญญาระหวางกันเรียบรอยแลว ฝายไทยแสดงความเช่ือมั่นใหกับฝายจีนถึงคุณภาพสินคา
ยางพาราของประเทศไทย โดยการยางแหงประเทศไทยจะตรวจสอบคุณภาพสินคา ยางพาราท่ีสงออกมายังประเทศจีนทุกลอต 
และหวังวาจะไดรับขาวดีของการคาสินคายางพาราในเร็ววัน 

2.2 การเยี่ยมชมตลาดรูปแบบรานคาปลีกแนวใหม “HEMA” (เหอหมา ) ซูปเปอรมาเก็ตติดแอรระบบ 
“ดิจิทัล” เต็มรูปแบบท่ีผสมผสานการซื้อขายสินคาออนไลนและออฟไลน วันอังคารท่ี 19 พฤศจิกายน 2562  รมว.กษ. 
กลาวใหขอคิดเห็นวา จีนเปนประเทศท่ีตองการสินคาเกษตรของไทยจํานวนมาก โดยเฉพาะสินคาผลไม การนําระบบ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ เขาสูภาคการเกษตรจะสามารถชวยใหเกษตรกรไทยสามารถผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพ  
และมีมาตรฐานเพ่ือใหผูบริโภคท้ังในและตางประเทศไดบริโภคสินคาเกษตรคุณภาพสูงจากประเทศไทย  

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

1. เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถดานการแขงขันของสินคาอาหาร 
การเกษตร และสงเสริมความรวมมือระหวางไทยและจีน 

2. เพ่ิมความสัมพันธ และความรวมมือดานเกษตรระหวางไทยและจีน 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และอาหารท่ีมีคุณภาพ กอใหเกิดการพัฒนา
ดานการเกษตรในระหวางประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.3 การเขาพบนายหวัง ก๊ัวจง (รองผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมาธิการการเกษตรแหงนครเซี่ยงไฮ)  
เมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2562  ฝายไทยและฝายจีนหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัย เทคโนโลยีและความรวมมือ  
ดานวิชาการดานการเกษตรระหวางไทยและจีน และการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเกษตรกรไทย  
โดยเฉพาะเกษตรกรรุนใหม ( Young Smart Farmer) เพ่ือตอบโจทยความทาทายการเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society)  
ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก พรอมท้ังแลกเปลี่ยนนโยบายดานการเกษตร ฝายจีน การกําหนดนโยบายจึงมุงเนนการพัฒนาตลอดหวง
โซอุปทาน ตั้งแตการบริหารจัดการนํ้าและดิน การคัดเลือกเมล็ดพันธุ การปลูกพืชผลทางการเกษตร การเก็บเก่ียวผลผลิต 
ระบบโลจิสติก การคาขายสินคา การจัดการท่ีดินใหเกษตรกรไดอยูรวมกัน การสรางระบบสหกรณท่ีเขมแข็ง ท่ีสําคัญคือ 
การสรางเกษตรกรรุนใหมใหใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทําการเกษตร ลดการใชสารเคมี โดยกวารอยละ 70  
ของการทําเกษตรของจีนใชเทคโนโลยีจากความรวมมือของบริษัทเอกชนจีน เชน บริษัท Huawei สําหรับฝายไทย 
รมว.กษ. กลาววา ประเทศไทยเผชิญปญหาและความทาทายคลายกับจีน เกษตรกรไทยเริ่มมีนอยลง และแรงงาน  
ภาคการเกษตรของไทยสวนใหญเปนผูสูงอายุ  รัฐบาลไทยจึงปฏิรูปภาคการเกษตรครั้งใหญ สงเสริมและสนับสนุน  
การสรางเกษตรกรรุนใหมใหกลับเขาสูภาคการเกษตร เนนการทําเกษตรท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีมาตรฐาน 
โดยทําใหพวกเขามองวา อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพท่ีมั่นคง มีรายไดเหมาะสม สามารถแขงขันไดในประเทศ  
และตางประเทศ ดังน้ัน องคความรูดานการเกษตร งานวิจัยและการพัฒนา การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงตลาด
ท่ีแนนอนจะทําใหพวกเขากลับเขามาประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพ่ิมมากข้ึน  โดยปจจุบันภาคเอกชนไทย เชน บริษัท 
ดีแทค จํากัด มหาชน เขามารวมสงเสริมการจัดทําฐานขอมูลภาคการเกษตร และการนําระบบเทคโนโลยีการวิเคราะห
ขอมูลมาชวยเหลือเกษตรกรไทย ท้ังน้ี รมว.กษ. ขอใหผูบริหารท้ังสองประเทศผลักดันความรวมมือดานการเกษตรระหวาง
กันอยางตอเน่ือง เชน การบริหารจัดการนํ้าสําหรับฤดูแลง การทําเกษตรกรรมแมนยํา ผานความรวมมือดานการเกษตร
ไทย – จีน ไดแก ความรวมมือทางวิชาการดานการเกษตร ( Sino – Thai Agricultural Technical Cooperation) 
ความรวมือทางวิทยาศาสตรและวิชาการไทย -จีน เปนตน โดยความรวมมือดังกลาวจะตองเกิดผลโดยตรงกับเกษตรกร 

2.4 การการลงนามบันทึกความเขาใจเพ่ือความรวมมือทางดานธุรกิจระหวางการยางแหงประเทศไทย  กับ 
บริษัทนํ้ายางขนจีน (3 บริษัท) ไดแก 1) บริษัท GAOMI ZHENGFENG TRADING 2) บริษัท NINGBO CHANGKEN 
และ 3) บริษัท SANGDONG XINGYU เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 รมว.กษ. รวมเปนสักขีพยานใน การลงนาม
บันทึกความเขาใจเพ่ือความรวมมือทางดานธุรกิจระหวางการยางแหงประเทศไทย กับ บริษัทนํ้ายางขนจีน (3 บริษัท) 
ไดแก 1) บริษัท GAOMI ZHENGFENG TRADING 2) บริษัท NINGBO CHANGKEN และ 3) บริษัท SANGDONG 
XINGYU ณ กรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวัตถุประสงคของการลงนามเพ่ือ 1) เนนย้ําถึงคุณภาพนํ้ายางขนไทย
ท่ีดีท่ีสุดในโลกใหกับบริษัทยักษใหญของจีน 2) รักษาฐานลูกคาเดิมจากประเทศผูซื้อยางพาราจากไทย และ 2) เพ่ิมปริมาณ  
การสงออกนํ้ายางขนไทยไปจีนกวา 60,000 ตันตอป คิดเปนมูลคา 3,000 ลานบาท 

2.5 การเยี่ยมคารวะนายจาง จี้เหวิน (รัฐมนตรีชวยวาการสํานักงานการศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน) 
เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562  การเจรจาหารือประเด็นคงคางสินคาเกษตรของฝายไทย  ฝายไทยและฝายจีน  
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ไดการเจรจาหารือประเด็นคงคางสินคาเกษตรของฝายไทย ไดแก 
2.5.1 ดานสินคาพืช 2 ประเด็น ไดแก มันสําปะหลัง และขาว 

1) มันสําปะหลัง : ตามท่ีฝายจีนไดเสนอรางพิธีสารวาดวยขอกําหนดดานการตรวจสอบกักกัน
ผลิตภัณฑมันสําปะหลังท่ีสงออกจากไทยไปจีนเพ่ือใหฝายไทยพิจารณา ฝาย ไทยและจีนไดหารืออยางตอเน่ือง  
ลาสุด ฝาย ไทยไดหารือกับผูเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนเรียบรอยแลว และไดสงรางพิธีสาร ฯใหฝายจีนเมื่อวันท่ี  
8 พฤศจิกายน 2562 ท้ังน้ี ฝายไทยไดสงเอกสารเพ่ิมเติม เพ่ือเปนการยืนยันความปลอดภัยของผลิตภัณฑมันสําปะหลัง
ของไทยใหแกจีน ขอใหฝายจีนนําขอมูลน้ีไปพิจารณาประกอบความคิดเห็น เพ่ือท้ังสองฝายจะไดขอสรุปการคาสินคามัน
สําปะหลัง และนําไปสูการลงนามพิธีสารฯในลําดับตอไป 

รมช.ศุลกากรจีน  กลาววา การคาสินคามันสําปะหลังมีปริมาณมากในจีน ดังน้ัน เพ่ือสนับสนุน
การคาสินคามันสําปะหลังระหวางไทยและจีน  ฝายจีนจึงเสนอใหมีการจัดทําพิธีสารฯ ระหวางกัน รมช.ศุลกากรจีน
ขอบคุณฝายไทยท่ีกระตือรือรนในการจัดทําพิธีสารฯฉบับน้ี ปจจุบันจีนกําลังจัดชุดผูเช่ียวชาญตรวจสอบเอกสาร  
และขอมูลจากฝายไทย และเช่ือมั่นวา ฝายไทยและจีนจะสามารถจัดทําพิธีสารอยางราบรื่น 

2) ขาว : รมว.กษ. กลาวขอบคุณฝายจีน ท่ีไดใหความสําคัญกับการสงออกขาวจากไทยมาจีน 
และใหความไววางใจฝายไทยในการคัดเลือกผูผลิตและแปรรูปขาวท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด เพ่ือให สํานักงานศุลกากรจีน 
(GACC) พิจารณาข้ึนทะเบียน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรไดไปตรวจสอบอยางเขมงวดตามเกณฑของจีน และไดเสนอรายช่ือ
ผูผลิตฯ ชุดท่ี 2 ให GACC เพ่ือพิจารณาแลว เมื่อ วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 จึงหวังวาจะไดรับความอนุเคราะหจาก 
GACC ในการข้ึนทะเบียนผูผลิตฯ ดังกลาวโดยเร็วท่ีสุดตอไป  ท้ังน้ี รัฐบาลไทยใหการสนับสนุนผูประกอบการ SME รายยอย 
ดวยความสัมพันธท่ีไทยและจีนมีตอกันมาอยางยาวนาน หวังวาจีนจะใหการสนับสนุนและเรงรัดในการข้ึนทะเบียนผูผลิต
ท่ีจะขอสงออกมายังจีนตอไปดวย โดยคาดวาขาวไทยกวา 1 ลานตันจะสงออกมายังจีน 

รมช.ศุลกากรจีน แจงวา ฝายจีนใหความสําคัญในการสงออกขาวจากไทย ประชาชนในจีน
ใหความนิยมขาวสารไทยเปนอยางมาก การคาขาวระหวางไทยและจีนเติบโตข้ึนทุกป ซึ่งมีผูประกอบการสงออกขาวสาร
ไทยจํานวน 49 แหงข้ึนทะเบียนกับฝายจีนเรียบรอยแลว และในบรรดาประเทศผูสงออกขาวมาจีน ประเทศไทย  
เปนประเทศผูนําเขาขาวท้ังในดานปริมาณการคาและบริษัทท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนจากจีน สําหรับรายช่ือเพ่ิมเติม  
ท่ีฝายไทยประสงคใหฝายจีนพิจารณาข้ึนทะเบียนผูผลิตฯ ฝายจีนกําลังเรงดําเนินการ และจะแจงฝายไทยทราบตอไป 

2.5.2 ดานสินคาปศุสัตว 5 ประเด็น 
1) รมว.กษ. กลาว ขอบคุณฝายจีนสําหรับการตรวจรับรองและข้ึนทะเบียนโรงงานสัตวปก

สงออกจากไทยไปยังจีน จํานวน 9 โรงงาน ฝายไทยรอการพิจารณาเอกสารเพ่ิมเติมจากฝายจีนเพ่ือข้ึนทะเบียนโรงงาน
สัตวปกของฝายไทยอีก 12 โรงงาน 

รมช.ศุลกากรจีน แจงวา ฝายจีนไดจัดคณะผูเช่ียวชาญไปไทยเพ่ือประเมินตรวจบริษัท  
ของไทยท่ีประสงคจะสงออกเน้ือสัตวปกมายังจีนเมื่อเดือนกันยายน 2562 ปจจุบันมีผูประกอบการสงออกเน้ือสัตวปก  
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ข้ึนทะเบียนกับฝายจีนแลว จํานวน 15 สําหรับผูประกอบการท่ียังไมไดรับการข้ึนทะเบียน ขอใหดําเนินการแกไขเอกสาร 
ตามท่ีฝายจีนแจงเมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2562 และจัดสงใหฝายจีน และจีนจะเรงดําเนินการพิจารณาและข้ึนทะเบียน  
ใหตอไป 

2) รมว.กษ. ขอทราบความคืบหนาการพิจารณาขยายขอบขายการสงออกผลิตภัณฑช้ินสวนเปด
เพ่ือการบริโภค (รวมถึงอวัยวะภายใน) จากไทยไปจีน 

รมช.ศุลกากรจีน แจงวา ขอใหฝายไทยจัดสงเอกสารและดําเนินการตามขอกําหนดของฝายจีน 
และฝายจีนจะพิจารณาดําเนินการตรวจประเมินใหตามข้ันตอนตอไป 

3) รมว.กษ. ขอทราบความเปนไดท่ีประเทศไทยจะสงโคเน้ือมีชีวิต  โคเน้ือแชเย็น และโคเน้ือ  
แชแข็งจากไทยไปจีน 

รมช.ศุลกากรจีน แจงวา ประเทศไทยยังเปนประเทศท่ีประสบปญหาโรคปากเทาเปอย  
ทําใหยังไมสามารถสงออกเน้ือโคมายังจีนได โดยเจาหนาท่ีของท้ังสองประเทศไดประสานงานอยางใกลชิดเพ่ือแกไขปญหา
ดังกลาว เพ่ือพิจารณาการจัดทําพ้ืนท่ีปลอดโรคปากเทาเปอย อยางไรก็ดี ฝายจีนมีทาทีกระตือรือรนในการนําเขา  
จากตางชาติ และใชมาตรการท่ีทันสมัยในการควบคุมโรค ท้ังน้ี หากในอนาคตฝ ายไทยสามารถดําเนินการเขตปลอด โรคปาก
และเทาเปอยตามมาตรฐานและขอกําหนดของ OIE ฝายจีนจะพิจารณาการเปดตลาดการสงออกโคมีชีวิตจากไทยไปจีน
ตอไป 

4) รมว.กษ. กลาวสอบถามติดตามประเด็น เก่ียวกับการสงออกสุกรแชเย็นแชแข็ง โดยทางกรมปศุสัตว 
มีความประสงคขอให ฝายจีนพิจารณาในการนําเขาสินคาสุกรจากฟารมปลอดโรค ปากเทาเปอย ท่ีรับรองโดยกรมปศุสัตว 
หรือแจงถึงวิธีการท่ีฝายจีนจะยอมรับไดในการท่ีฝายไทยจะสงออกสุกรมีชีวิตไปยังจีน 

รมช.ศุลกากรจีน กลาววา ประเด็นเน้ือสุกรประสบปญหาเชนเดียวกับเน้ือโคในเรื่องโรคปากเทาเปอย 
หากไทยสามารถดําเนินการควบคุมโรคปากเทาเปอยในลักษณะเดียวกันโคเน้ือไดแลว จีนจะพิจารณาการเปดตลาดใหตอไป 

5) รมว.กษ. ขอทราบสถานการณสงออกรังนกดิบท่ีผานการลางทําความสะอาด และผลิตภัณฑ
รังนกของไทย 

รมช.ศุลกากรจีน กลาววา ไดรับคํารองท่ีจะขอเพ่ิมรายช่ือข้ึนทะเบียนผูประกอบการสงออก
รังนก ขอใหฝายไทยเพ่ิมเติมรายละเอียดทางดานเทคนิคตามขอกําหนดของฝายไทย และฝายจีนจะดําเนินการตรวจ
ประเมินความเสี่ยงให 

2.5.3 ดานข้ึนทะเบียนผูทะเบียนนําเขาผลไมไทยไปจีน: รมว.กษ. ขอใหฝายจีนข้ึนทะเบียนรายช่ือผูประกอบการ
สงออกผลไมท่ีผานการรับรองมาตรฐาน GAP และ GMP 

รมช.ศุลกากรจีน แจงวา ขอใหฝายไทยเสนอชนิดสินคาเกษตรท่ีตองการจะสงออกเพ่ิมเติม  
และจัดลําดับความสําคัญใหทางฝายจีน พรอมท้ังขอมูลทางเทคนิคตามขอกําหนดของฝายจีน 

2.5.4 ดานโลจิสติกสินคาเกษตร : รมว.กษ. ขอใหฝายจีนพิจารณาอนุญาตใหสามารถนําเขาผลไมไทย
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ผานดานขนสงทางบก (ดานตงซิง) เชนเดียวกับดานโหยวอ้ีกวาน เพ่ือรองรับสถานการณการสงออกผลไมจากไทยไปจีน 
รมช.ศุลกาการจีน แจงวา มีความเปนไปไดท่ีท้ังสองฝายจะเจรจาการสงออกผลไมจากไทยผานดานตงซิง อยางไรก็ดี 
จะตองพิจารณาขอกําหนดทางเทคนิคและวิชาการตอไป 

2.6 การลงนามพิธีสารวาดวยขอกําหนดดานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนําเขารําสกัดนํ้ามัน 
และกากเน้ือในเมล็ดปาลมจากไทย เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 ภายหลังการหารือ รมว.กษ. และ รมช.ศุลกากรจีน 
ไดรวมลงนามในพิธีสารวาดวยขอกําหนดดานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชในการนําเขารําสกัดนํ้ามัน  
และกากเน้ือในเมล็ดปาลมจากประเทศไทย ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยและสํานักงาน
ศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือใชเปนขอกําหนดในการนําเขาผลิตภัณฑรําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ด
ปาลมของไทยท่ีประสงคสงออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ใหไทยสามารถสงออกรําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ด
ปาลม ซึ่งเปนกากท่ีเหลือจากการสกัดนํ้ามันพืชไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได รายละเอียดพิธีสารฉบับดังกลาวปรากฏ
ตามเอกสารแนบ  โดยพิธีสารจะมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ีลงนาม มีผลตอเน่ืองเปนระยะเวลา 5 ป และไดรับการตออายุ
ทุกๆ 5 ป ตามความยินยอมของท้ังสองฝายภายหลังการประเมินระบบการควบคุม กระบวนการผลิต และระบบควบคุม
คุณภาพ โดยรําสกัดนํ้ามันและกากเน้ือในเมล็ดปาลมท่ีจะไดรับอนุญาตใหสงออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ตองผลิตจากสถานประกอบการท่ีผานการประเมินและไดรับการยอมรับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ และมีรายช่ือ
ปรากฏบนเว็บไซตของสํานักงานศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน เทาน้ัน ท้ังน้ี การลงนามดังกลาวไมมีการแสดง
หนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) เน่ืองจากฝายจีนแจงวาไมประสงคจะตองแสดงหนังสือมอบอํานาจเต็ม  
(Full Power)  และเปนการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 ท้ังน้ี รมว.กษ.กลาวแสดง
ความเช่ือมั่นในกับฝายจีนวา พิธีสารฯ ฉบับน้ี จะเปนประโยชนตอท้ังสองฝาย โดยไทยจะสงออกรําสกัดนํ้ามัน  
และกากเน้ือในเมล็ดปาลมท่ีมีคุณภาพดี มีความปลอดภัย เปนไปตามขอกําหนดของจีน และจีนจะสามารถนําไปใช  
เปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตวของจีน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการพัฒน าอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร  
ของท้ังสองประเทศ 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 7 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

070163 

 
เรื่อง : ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง มาตรการพิเศษเพ่ือขับเคลื่อน SMEs สูยุค 4.0 

(มาตรการดานการเงิน) 
 

สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาโครงการสินเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ
ชุมชน (Local Economy Loan) และโครงการ Transformation Loan เสริมแกรง ( Soft Loan เพ่ือปรับเปลี่ยน
เครื่องจักร ระยะท่ี 2) ภายใตมาตรการพิเศษเพ่ือขับเคลื่อน  SMEs สูยุค 4.0 (มาตรการดานการเงิน) โดยขอกําหนด
ระยะเวลาเริ่มรับคําขอกูในวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 และสิ้นสุดรับคําขอกูภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 หรือจนกวา
จะหมดวงเงินสินเช่ือรวมของโครงการ แลวแตระยะเวลาใดจะถึงกอน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดเสนอเรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 1 8 ธันวาคม 256 1 เรื่อง มาตรการ

พิเศษเพ่ือขับเคลื่อน SMEs สูยุค 4.0 (มาตรการดานการเงิน) ท่ีไดเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาและรายละเอียด
การดําเนินงานโครงการสินเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ( Local Economy Loan) วงเงิน 50,000 ลานบาท  
และโครงการ Transformation Loan เสริมแกรง (Soft Loan เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะท่ี 2) วงเงิน 20,000 ลานบาท 
ภายใตมาตรการพิเศษเพ่ือขับเคลื่อน SMEs สูยุค 4.0 (มาตรการดานการเงิน) โดยใหธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย และธนาคารออมสิน เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ ซึ่งท้ังสองโครงการจะสิ้นสุด
ระยะเวลาการดําเนินโครงการในวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 ท้ังน้ี หนวยงานดังกลาวไดรายงานผลการดําเนินงาน  
ปญหาอุปสรรค และมีความเห็นสรุปของท้ังสองโครงการ ดังน้ี 

1. โครงการสินเช่ือเพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ( Local Economy Loan) ยังมีความจําเปนและเปนประโยชน  
ในการลดตนทุนทางการเงินของผูประกอบการ SMEs จึงมีความจําเปนตองขยายระยะเวลาโครงการโดยใหมีผลการรับ  
คําขอกูตั้งแตวันท่ี 19 ธันวาคม 2562 และสิ้นสุดวันรับคําขอกูภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 หรือจนกวาจะหมด
วงเงินสินเช่ือรวมของโครงการ  แลวแตระยะเวลาใดจะถึงกอน เพ่ือชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ในการเสริมสภาพคลอ 
สรางการลงทุนอยางตอเน่ือง รวมท้ังใหผูประกอบการเขาสูระบบบัญชีเดียวตามนโยบายรัฐบาล 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : อก./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายหรือดําเนินโครงการอ่ืน
ท่ีสําคัญของรัฐบาลตอไป ตลอดจนคํานึงถึงภาระทางการคลัง  
และงบประมาณของภาครัฐท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต  
ซึ่งการดําเนินการโครงการใหความชวยเหลือจากภาครัฐควรใหความสําคัญ
กับการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ  
มีความคุมคาและเปนประโยชนตอทุกภาคสวนอยางแทจริง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. โครงการ Transformation Loan เสริมแกรง ( Soft Loan เพ่ือปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะท่ี 2) ท่ีกําหนด
ระยะเวลาโครงการเพียง 1 ป นับตั้งแตมีมติคณะรัฐมนตรีและจะสิ้นสุดรับคําขอกูในวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 ซึ่งเหลือ
ระยะเวลาคอนขางจํากัด แตโครงการน้ียังมีวงเงินโครงการคงเหลืออยูเปนจํานวนมาก ประกอบกับ  ยังมีผูประกอบการ 
SMEs แสดงความจํานงขอใชสินเช่ือในโครงการอยางตอเน่ือง ดังน้ัน เพ่ือใหผูประกอบการ SMEs มีชองทางในการเขาถึง
แหลงเงินทุน จึงขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการไป 1 ป โดยกําหนดใหสิ้นสุดรับคําขอกูภายในวันท่ี 18 ธันวาคม 2563 
หรือจนกวาจะหมดวงเงินสินเช่ือรวมของโครงการ แลวแตระยะเวลาใดจะถึงกอน และเบิกจายสินเช่ือใหแลวเสร็จภายใน
วันท่ี 18 มิถุนายน 2564 สําหรับหลักเกณฑและเง่ือนไขอ่ืนๆ คงเดิม จึงเสนอขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยดวน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบในหลักการใหมีการขยายระยะเวลา  

การดําเนินการของท้ังสองโครงการ เน่ืองจากเปนการดําเนินงานเพ่ือชวยเหลือ สงเสริม และพัฒนาผูประกอบการ SMEs 
ขนาดเล็ก และกลุมธุรกิจ 10 S - Curve ในการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบาย Local Economy ของรัฐบาล 
และเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ รวมท้ังเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจ  
ฐานรากของประเทศไทย ท่ีเนนกลุมเปาหมายเปนผูประกอบการ SMEs ท่ีมีศักยภาพ และดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของ  
ตามขอกําหนด โดยในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมวิสาหกิจชุมชนมาอยาง
ตอเน่ือง ซึ่งหากมีการดําเนินโครงการดังกลาวตอไปก็จะสงผลใหเกษตรกรหรือกลุมวิสาหกิจชุมชนท่ีมีศักยภาพไดรับ
โอกาสในการพัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตทางการเกษตรมากข้ึน ท้ังน้ี ขอใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน
เปนระยะจนสิ้นสุดโครงการ เพ่ือใชเปนขอมูลในการกําหนดนโยบายหรือดําเนินโครงการอ่ืนท่ีสําคัญของรัฐบาลตอไป 
ตลอดจนคํานึงถึงภาระทางการคลังและงบประมาณของภาครัฐท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในปจจุบันและอนาคต ซึ่งการดําเนินการ
โครงการใหความชวยเหลือจากภาครัฐควรใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ียั่งยืน เพ่ือใหการใชจายงบประมาณ  
เกิดประสิทธิภาพมีความคุมคาและเปนประโยชนตอทุกภาคสวนอยางแทจริง 

มติ ครม.  : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหกระทรวงอุตสาหกรรมและสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม สํานักงบประมาณ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และธนาคาร
แหงประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 7 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

070163 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบกรอบโครงสรางศูนยบัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาวิกฤตินํ้า 
 

สารัตถะ : สทนช. ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (กนช.) เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ ดังน้ี 
1. กรอบโครงสรางศูนยบัญชาการนํ้าเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาวิกฤตินํ้า 
2. ใหสํานักงบประมาณ (สงป.) ดําเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 โดยพิจารณา

จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกลาวตามความจําเปน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ในชวงระยะเวลาหลายเดือนท่ีผานมาจวบจนปจจุบัน ประเทศไทยประสบปญหาท้ังภาวะนํ้าแลงและภาวะนํ้าทวม 

ซึ่งสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของคน สัตว และพืช ในหลายพ้ืนท่ี รัฐบาลพรอมดวยภาคสวนตางๆ ไดใหความชวยเหลือ 
แกไขปญหามิใหประชาชนไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจากปญหาวิกฤตินํ้า 

2. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหนวยงานหลักจัดการพิบัติภัยรวมถึงปญหา
วิกฤตินํ้า ตามแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหลงชาติ พ.ศ. 2558 โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับระดับ  
การจัดการสาธารณภัยตามแผนฯ 

3. ในคราวการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (กนช.) ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2562 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกรอบโครงการสรางศูนยบัญชาการเฉพาะกิจและกองอํานวยการนํ้าแหงชาติ ( War Room)  
โดยใหมีโครงสรางถาวรใน สทนช. และประธาน กนช. (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ไดมีขอสั่งการให สทนช.  
เรงดําเนินการจัดตั้งศูนยบัญชาการฯ โดยในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีผูแทนจากหนวยงานเขารวม
ปฏิบัติงาน ไดแก กรมชลประทาน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว  เห็นดวยในหลักการ กรอบโครงสรางศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ  

และแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาวิกฤตินํ้า ตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ เน่ืองจากเปนการบูรณาการ
เพ่ือแกไขปญหาจากการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ ในการเตรียมความพรอม

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สทนช./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือแกไขปญหาจากการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ  
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตางๆ ในการเตรียมความพรอมปองกัน 
แกไข ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาความเสียหายจากภัยอันเกิดจากนํ้า 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปองกัน แกไข ควบคุม ระงับ หรือบรรเทาความเสียหายจากภัยอันเกิดจากนํ้า 

มติ ครม. : 1. รับทราบกรอบโครงสรางศูนยบัญชาการเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาวิกฤตินํ้า  
ท่ีคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติใหความเห็นใหความเห็นชอบแลว ตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติในฐานะ
ฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ สําหรับภาระงบประมาณท่ีจะเกิดข้ึน ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้า
แหงชาติดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

2. ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติประชุมช้ีแจงและประสานการดําเนินการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย เปนตน  
อยางใกลชิด เพ่ือใหการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาวิกฤตินํ้ามีความสอดคลองและเปนทิศทางเดียวกัน ท้ังน้ี  
ใหสํานักทรัพยากรนํ้าแหงชาติรับความเห็นของกระทรวงมหาดไทยและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาประกอบการดําเนินการตอไปดวย 

3. ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติพิจารณาคัดกรองแผนงาน/โครงการเก่ียวกับการบริหารจัดการนํ้า
ท้ังหมดตามลําดับความสําคัญและจําเปนเรงดวนท่ีมีความพรอมและสามารถจะดําเนินการไดภายในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 เชน โครงการพัฒนาแหงกักเก็บนํ้า โครงการประตูระบายนํ้า เปนตน โดยใหระบุความสอดคลอง  
กับการดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการนํ้าท่ีเก่ียวของดวย เชน แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการนํ้าของประเทศ เปนตน แลวนําเสนอนายกรัฐมนตรีโดยดวนตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 7 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

070163 

 
เรื่อง : ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ป 2562 ไปพลางกอน  สําหรับใชเปนคาใชจาย  

ในโครงการปฏิบัติการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลง ป 2562/63 
 

สารัตถะ : สทนช. เสนอ ครม. อนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ป 2562 ไปพลางกอน  
จํานวน 3,079,472,482 บาท สําหรับใชเปนคาใชจายในโครงการปฏิบัติการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้า  
ในชวงฤดูแลง ป 2562/63 โดยรายละเอียดของแผนการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ไดรายงานผลจัดทําแผนปฏิบัติการแกไขปญหาภัยแลง ป 2562/63 ในการประชุม

คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ (กนช.) ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันศุกรท่ี 20 ธันวาคม 2562 เพ่ือทราบและเห็นชอบ 
สรุปรายละเอียดได ดังน้ี 

1. ดานอุปโภค-บริโภค 
1.1 ในเขตพ้ืนท่ีบริการของการประปานครหลวง (กปน.) ไดจัดทําแผนปฏิบัติการแกไขปญหาการขาดแคลน

นํ้าในชวงฤดูแลง จํานวน 4 โครงการ  วงเงิน  32,000,000 บาท โดยการขุดเจาะบอนํ้าบาดาลประกอบดวย  
1) สถานีสูบจายนํ้าสําโรง 2) สถานีสูบจายนํ้ามีนบุรี 3) สถานีสูบจายนํ้าบางเขน และ 4) สถานีสูบจายนํ้าลาดกระบัง  

1.2 ในเขตพ้ืนท่ีบริการของการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ไดประเมินพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้าในเขต  
รวม 61 สาขา 31 จังหวัด ครอบคลุมโรงพยาบาล ในพ้ืนท่ีเสี่ยง จํานวน 224 แหง โดยมีแผนปฏิบัติการแกไขปญหา  
การขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลง จํานวน 223 โครงการ วงเงิน 1,812,050,000 บาท โดย กปภ. ปรับแผนของตนเอง 
จํานวน 173 โครงการ วงเงิน 653,000,000 บาท และเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 50 โครงการ 
วงเงิน 1,159,050,000 บาท 

1.3 สวนพ้ืนท่ีนอกเหนือจากขอ 1.1 และ 1.2 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดสํารวจพ้ืนท่ีเสี่ยง  
ขาดแคลนนํ้าครอบคลุมพ้ืนท่ีเสี่ยง 43 จังหวัด 42,452 หมูบาน ประกอบดวย พ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้าในระดับรุนแรง 
1,270 หมูบาน เสี่ยงขาดแคลนนํ้าในระดับปานกลาง 1,927 หมูบาน เสี่ยงขาดแคลนนํ้าเล็กนอย 935 หมูบาน  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สทนช./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการปองกันบรรเทาและแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้า
ดานอุปโภคบริโภคท่ีมีความเสี่ยงกอใหเกิดความเสียหายและผลกระทบ
เปนวงกวาง ในฤดูแลง ป 2562/63 ไดอยางรวดเร็วทันตอสถานการณ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และไมมีผลกระทบ 38,320 หมูบาน โดยมีแผนปฏิบัติการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลงจํานวน 3,151 โครงการ 
วงเงิน 4,185,422,482 บาท โดยใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน1,160 โครงการ  
วงเงิน 2,265,000,000 บาท และขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 1,991 โครงการ วงเงินรวม 
1,920,422,482 บาท ประกอบดวย 

(1) ขุดเจาะบอบาดาล 1,100 โครงการ ดําเนินการโดยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา 187 โครงการ 
กองทัพบก 209 โครงการ กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 704 โครงการ  วงเงิน 1,300,530,496 บาท 

(2) จัดหาแหลงนํ้าผิวดิน 230 โครงการ ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 230 โครงการ 
วงเงิน 145,265,895 บาท 

(3) ซอมแซมระบบนํ้าประปา 654 โครงการ ดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 654 โครงการ 
วงเงิน 450,856,091 บาท 

(4) ในสวนของโรงพยาบาล ไดมีการสํารวจโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้า จํานวน 157 โครงการ  
โดยมีแผนปฏิบัติการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลง แบงเปนขุดเจาะบอบาดาล 3 โครงการ ดําเนินการ  
โดยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา 3 โครงการ วงเงิน 880,000 บาท และซอมแซมระบบนํ้าประปา ดําเนินการ  
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 4 โครงการ วงเงิน 22,890,000 บาท 

พ้ืนท่ี 
งบประมาณของหนวยงาน เสนอของบประมาณเพ่ิมเติม 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 
(ลานบาท) 

จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ในพ้ืนท่ีเขตบริการการ
ประปา 

177 685.00 50 1,159.05 

การประปานครหลวง 4 32.00 - - 
การประปาสวนภูมิภาค 173 653.00 50 1,159.05 
นอกพ้ืนท่ีเขตบริการการ
ประปา 

1,160 2,265.00 1,991 1,920.44 

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา - - 190 221.97 

กองทัพบก - - 209 247.11 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล - - 704 832.34 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 1,160 2,265.00 888 619.02 

รวมใน-นอกเขตการประปา 1,337 2,950.00 2,041 3,079.49 
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2. ดานเกษตร 
2.1 ในพ้ืนท่ีเขตชลประทาน มีมาตรการในการควบคุมจัดสรรนํ้าใหเปนไปตามแผนจัดสรรนํ้าและสอดคลอง

ตอปริมาณนํ้าตนทุน โดยมีการปรับแผนจัดสรรนํ้าอางเก็บนํ้าขนาดใหญ – กลาง เมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2562 มีการปรับ
แผนเพ่ิมข้ึน จํานวน 587 ลานลูกบาศกเมตร จากแผนเดิม 11,984 ลานลูกบาศกเมตร เปน 12,570 ลานลูกบาศกเมตร 
แยกเปนอางเก็บนํ้าขนาดใหญ 14 แหง แบงเปน ภาคเหนือ 5 แหง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แหง ภาคตะวันออก  
5 แหง ภาคกลาง 1 และภาคตะวันตก 2 แหง อางเก็บนํ้าขนาดกลาง 11 แหง แบงเปน ภาคเหนือ 3 แหง  
และภาคตะวันออก 8 แหง ท้ังน้ี ไดมอบหมายใหกรมชลประทาน กรมสงเสริมการเกษตร และการไฟฟาฝายผลิต  
แหงประเทศไทย ควบคุมการจัดสรรนํ้าใหเปนไปตามแผนอยางเครงครัด พรอมประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในพ้ืนท่ีลุมนํ้าเจาพระยาใหญ 

2.2 นอกพ้ืนท่ีเขตชลประทาน  กรมสงเสริมการเกษตร และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมสํารวจพ้ืนท่ี  
ปลูกไมผลไมยืนตนเสี่ยงขาดแคลนนํ้า 2.6 ลานไร พบพ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลนนํ้าข้ันรุนแรง ยืนตนตายจํานวน 0.37 ลานไร 
ในพ้ืนท่ี 30 จังหวัด โดยมอบกรมทรัพยากรนํ้า และกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล จะดําเนินการจัดหาแหลงนํ้าตนทุน
สนับสนุน พรอมท้ังจัดทําแผนและมาตรการเสนอโดยดวนตอไป 

3. ดานการเตรียมความพรอมรับมือ 
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หนวยบัญชาการทหารพัฒนาและกองทัพบก  
ไดเตรียมความพรอมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือและอุปกรณ รวม 4,192 เครื่อง แบงเปนรถบรรทุกนํ้า  
และรถผลิตนํ้า 1,517 เครื่อง เครื่องจักรและเครื่องขุด 175 เครื่อง และเครื่องเจาะบอและสูบนํ้า 2,500 เครื่อง  
โดยมอบหมายใหกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยรับไปดําเนินการวางแผนการใชเครื่องจักรเครื่องมือ เพ่ือแกไขปญหา
ภัยแลงตอไป 

จากขอเท็จจริงดังกลาวขางตน สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติจึงจําเปนตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ป 2562 ไปพลางกอนจํานวน 3,079,472,482 บาท 
สําหรับใชเปนคาใชจายในโครงการปฏิบัติการแกไขปญหาการขาดแคลนนํ้าในชวงฤดูแลงป 2562/63 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ โดยใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ และหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวน  
ท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 7 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

070163 

 
เรื่อง : รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพ้ืนท่ี

จังหวัดภูเก็ต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....  
ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการปรับปรุงแผนท่ีหมายเลข 1/2 ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี  
15 ธันวาคม 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ไดมีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครอง

สิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ลงวันท่ี 5 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 16 ธันวาคม 2560 
เปนระยะเวลา 5 ป และจะสิ้นสุดอายุการใชบังคับในวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 

2. ทส. ไดเสนอรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ โดยมีเหตุผลเพ่ือขอแกไขแผนท่ี
หมายเลข 1/2 ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามขอ 1. ในพ้ืนท่ีบางบริเวณ ใหสอดคลอง
กับการใชประโยชนท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง เน่ืองจากแผนท่ีดังกลาว มีความคลาดเคลื่อนการจําลองสี
จําแนกพ้ืนท่ีท่ีใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม บริเวณท่ี 5 “(1) พ้ืนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมตามกฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต เวนแตพ้ืนท่ีบริเวณท่ี 1 บริเวณท่ี 6 และบริเวณท่ี 7 ” ซ่ึงไมสอดคลองกับเน้ือความ  
ในประกาศและแผนผังกําหนดการใชประโยชนท่ีดินท่ีไดจําแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทาย
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2558 รวม 3 บริเวณ ไดแก บริเวณหมายเลข 
1.37/1 รวม 1 บริเวณ และบริเวณหมายเลข 1.47/1 รวม 2 บริเวณ โดยสมควรยกเลิกบริเวณท่ี 5 ในแผนท่ีหมายเลข 
1/2 ทายประกาศกระทรวงฯ ตามขอ 1. และกําหนดใหเปนบริเวณท่ี 8 ในแผนท่ีหมายเลข 1/2 ทายรางประกาศฯ  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหสอดคลองกับการใชประโยชนท่ีดินตามกฎกระทรวง  
ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในเรื่องน้ีแทน 
3. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในขณะน้ัน  

มีคําสั่งให ทส. รับรางประกาศตามขอ 2. ไปพิจารณาทบทวนตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ท่ีมีความเห็นวาการจัดทําเปนแผนท่ี แกไขเพ่ิมเติมอาจทําใหเกิดความสับสนแกประชาชน เน่ืองจากมีแผนท่ีทายใช
บังคับสองฉบับ ซ่ึงทับซอนกันอยู ทส. ควรพิจารณาความเหมาะสมเพ่ือมิใหเกิดปญหา กอนเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

4. ทส. เสนอวา 
4.1 ไดพิจารณาทบทวนความเห็นของ สคก. ตามคําสั่งรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ)  

ในขอ 3. แลว เห็นสมควรแกไขแผนท่ีหมายเลข 1/2 ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ในขอ 1. ซึ่งมีการจําลองสีจําแนกพ้ืนท่ีท่ีใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมไมสอดคลองกับแผนผังกําหนดการใช
ประโยชนท่ีดินท่ีไดจําแนกประเภทและแสดงโครงการคมนาคมและขนสงทายกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต 
(ฉบับท่ี 4)  พ.ศ. 2558 โดยการจัดทําแผนท่ีหมายเลข 1/2 ขึ้นใหม และใหยกเลิกแผนท่ีหมายเลข 1/2 ฉบับเดิม 
จึงไดยกรางประกาศดังกลาว เพ่ือยกเลิกแผนท่ีหมายเลข 1/2 ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในขอ 1. และใหใชแผนท่ีหมายเลข 1/2 ทายรางประกาศฉบับใหมน้ีแทน ท้ังน้ี แผนท่ีทายประกาศดังกลาวมีความสําคัญ
ท่ีสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชุมชน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.2 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2562  
ไดมีมติเห็นชอบดวยแลว และใหเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พิจารณาแลว  เห็นดวยในหลักการของรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
เน่ืองจากเปนการแกไขปรับปรุงแผนท่ีทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ี
และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือใหสอดคลองกับการใชประโยชนท่ีดิน  
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดภูเก็ต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมไปประกอบการพิจารดวย 
แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 7 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

070163 

 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมเพ่ือความรวมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งท่ี 8 
 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. ดังน้ี 
1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมเพ่ือความรวมมือ ทวิภาคีไทย – อินเดีย ครั้งท่ี 8 และการลงนาม

ในเอกสารผลลัพธการประชุมฯ 
2. มอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามผลการประชุมใหเกิดเปนผลรูปธรรมตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการตางประเทศเสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมเพ่ือความรวมมือทวิภาคีไทย – อินเดีย 

ครั้งท่ี 8 โดยพิจารณาแลววา เรื่องน้ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ จึงเขาขายท่ีจะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี  
ตามนัยมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2548  
และเพ่ือมอบหมายสวนราชการตางๆ ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ โดยมีสาระสําคัญ สรุปไดดังน้ี 

1. อินเดียเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการรวมเพ่ือความรวมมือทวิภาคีไทย – อินเดีย ครั้งท่ี 8 
ระหวางวันท่ี 9 – 10 ตุลาคม 2562 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสาธารณรัฐอินเดียเปนประธานรวม 

2.ท่ีประชุมเห็นพองท่ีจะรวมกันรักษาอัตราการเติบโตทางการคาทวิภาคีท่ีประมาณรอยละ 20 ตอป โดยผลักดัน
ผานกลไกการประชุม คือ การประชุม Joint Trade Committee ( JTC) และการประชุม India-Thailand Joint 
Business Forum (ITJBF) ระหวางภาคเอกชนของท้ังสองฝาย 

3. ไทยสนับสนุนใหนักธุรกิจอินเดียลงทุนในไทยมากข้ึน โดยเฉพาะในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern 
Economic Corridor - EEC) ซึ่งอินเดียเสนอใหไทยสงคณะผูแทนไปประชาสัมพันธเก่ียวกับ EEC ณ สาธารณรัฐอินเดีย 
เพ่ือสรางความตระหนักรูในหมูนักธุรกิจอินเดีย 

4. ฝายอินเดียผลักดันใหมีการจัดประชุมคณะทํางานรวมดานการเกษตร ไทย-อินเดีย ครั้งท่ี 1 ณ สาธารณรัฐ
อินเดีย 

5. ท่ีประชุมเห็นพองท่ีจะรวมกันแกไขปญหาและขอติดขัดดานการคาและการลงทุน รวมถึงการรวมกันจัดลําดับ

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

เพ่ือสงเสริมความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยและอินเดีย  
ใหใกลชิดมากข้ึน ซึ่งจะมีสวนสําคัญตอการขยายโอกาสทางการคา  
และทางความรวมมือทางวิชาการของไทยตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความสําคัญสินคาและอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ เชน ผลิตภัณฑเกษตร อาหารแปรรูป และอุตสาหกรรมยาง เพ่ือผลักดัน
ความรวมมือใหเกิดผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมตอไป 

6. ท้ังสองฝายผลักดันใหมีการอํานวยความสะดวกดานพิธีศุลกากรและภาษี ของสินคาตางๆ ซึ่งฝายไทยผลักดัน
ใหฝายอินเดียลดภาษีของสินคานําเขาไทย ไดแก ยางพาราธรรมชาติ ยางคอมปาวน นํ้ามันปาลมดิบ นํ้าปาลมสกัด  
และแปงมันสําปะหลัง สวนฝายอินเดียผลักดันใหไทยลดภาษีของสินคานําเขาอินเดีย ไดแก มันฝรั่ง และเน้ือกระบือ 

7. ฝายอินเดียผลักดันการเปดตลาดสินคาเกษตร 11 ชนิด อาทิ สตรอเบอรรี่ กีวี มันฝรั่ง เลมอน กระเจี๊ยบเขียว 
มะเขือเทศพันธเชอรี่ โดยแจงวาไดสงขอมูลเชิงเทคนิคประกอบการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืช ( pest analysis)  
ของมันฝรั่ง เลมอน และกระเจี๊ยบเขียวใหฝายไทยแลว รวมท้ังขอใหฝายไทยพิจารณายกเลิกมาตรการ ระงับการนําเขากุง
จากอินเดีย 

8. ท้ังสองฝายเห็นพองท่ีจะสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนาในสาขาท่ีเปนประโยชนรวมกัน เชน 
วิทยาศาสตรการเกษตร 

9. ท่ีประชุมเห็นพองท่ีจะใชประโยชนจากความสอดคลองของนโยบาย “มองตะวันตก” ของไทย และนโยบาย 
“รุกตะวันออก” ของอินเดีย เพ่ือขยายผลไปสูความรวมมือในกรอบภูมิภาคและพหุภาคี โดยท้ังสองฝายไดหารือถึงความ
รวมมือภายใตกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมถึงความรวมมือในกรอบสหประชาชาติ 

ท้ังสองฝายเนนย้ําความสําคัญของการเพ่ิมความรวมมือระหวางไทยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย  
ในสาขาเกษตรกรรมและการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ซึ่งฝายอินเดียสงเสริมใหฝายไทยพิจารณาการจัดตั้งสํานักงานกงสุล  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  พิจารณาแลว  เห็นชอบตอผลการประชุมคณะกรรมาธิการรวมเพ่ือความรวมมือ  

ทวิภาคีไทย – อินเดีย ครั้งท่ี 8 เน่ืองจากผลการประชุมดังกลาวเปนแนวทางในการจัดทําความรวมมือท่ีท้ังสองฝาย  
เห็นพองท่ีจะพัฒนาและผลักดันใหเกิดความคืบหนาเพ่ือสงเสริมความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยและอินเดียใหใกลชิด
มากข้ึน ซึ่งจะมีสวนสําคัญตอการขยายโอกาสทางการคาและทางความรวมมือทางวิชาการของไทยตอไป ท้ังน้ี หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของไดดําเนินการตามผลการประชุมดังกลาวแลว 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็น
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงพาณิชย และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
 
  



24 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 2/2563 วันอังคารท่ี 7 มกราคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

070163 

 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 5/2562 
 

สารัตถะ : กนป. เสนอ ครม. รับทราบ สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 5 /2562 
เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 

Uโดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ (กนป.) เสนอมติการประชุม กนป. ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี  

27 ธันวาคม 2562 เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีรับทราบ ดังน้ี 
1. การปรับแผนการดําเนินการตามมาตรการใชนํ้ามันปาลมดิบเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา 

เห็นชอบการปรับแกไขขอความในสรุปมติการประชุม กนป. ท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 
1) ครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2562 (แกไขเพ่ิมเติม) ขอ 2. แนวทาง การดูดซับนํ้ามันปาลมดิบ 

(เพ่ิมเติม) ในขอ 2.3 โดยแกไขจาก “ผูขายจัดสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ คลังนํ้ามันปาลมดิบ จังหวัดสุราษฎรธานี ภายใน 30 วัน 
(ปฏิทิน) หลังจากลงนามสัญญาซื้อขายเรียบรอยแลว ...” เปน “ผูขายจัดสงนํ้ามันปาลมดิบ ณ คลังนํ้ามันปาลมดิบ  
จังหวัดสุราษฎรธานี ภายในระยะเวลาตามสัญญาซื้อขายนํ้ามันปาลมดิบกับ กฟผ. ...” 

2) ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 ขอ 3.1.1 การใชนํ้ามันปาลมดิบเพ่ือผลิตไฟฟา  
แกไขจาก “...ใหแลวเสร็จโดยเร็ว ภายใน 2 สัปดาห” เปน “...ใหแลวเสร็จโดยเร็ว” 

2. การขอขยายระยะเวลาดําเนินการติดต้ังเครื่องวัดปริมาณนํ้ามันปาลมดิบ 
เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาการดําเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณนํ้ามันปาลมดิบ ตามมติ กนป.  

ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 จากเดิม กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือน เปน ใหแลวเสร็จภายใน  
6 เดือน นับจากวันท่ีกรมการคาภายในไดรับการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือใหการดําเนินการสอดคลองกับระยะเวลา 
ในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ 

3. การทบทวนมาตรการบริหารการนําเขาสินคานํ้ามันปาลมและนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาลม 
1) เห็นชอบใหคงมาตรการบริหารการนําเขานํ้ามันปาลมและนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาลมตามความตกลง

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กนป./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือติดตามสถานการณปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลม  
ความคืบหนาการดําเนินการตามมติ กนป. 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การเกษตรภายใตองคการการคาโลก ( WTO) สําหรับภาษีในโควตา และความตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน ( AFTA)  
ซึ่งกําหนดใหองคการคลังสินคาเปนผูนําเขาไดแตเพียงผูเดียว 

2) เห็นชอบการทบทวนมาตรการบริหารการนําเขาสินคานํ้ามันปาลมและนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาลม  
นอกโควตา WTO สําหรับการข้ึนทะเบียนเปนผูนําเขานํ้ามันปาลมและนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาลมนอกโควตา WTO  
จากเดิม กําหนดใหข้ึนทะเบียนเพียงครั้งเดียวโดยไมกําหนดวันหมดอายุ เปน กําหนดใหข้ึนทะเบียนเปนผูนําเขา  
กับกรมการคาตางประเทศเปนรายป เพ่ือใหสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะปจจุบันของผูนําเขาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3) มอบหมายกรมการคาตางประเทศดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 
4. แนวทางการกําหนดดานนําเขาและนําผานสินคานํ้ามันปาลมและนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาลม 

1) เห็นชอบกําหนดดานนําเขาและนําผานสินคานํ้ามันปาลมฯ ดังน้ี 
1.1) ดานนําเขาสินคานํ้ามันปาลมฯ จํานวน  3 ดาน ไดแก ดานศุลกากรมาบตาพุด สํานักงานศุลกากร

กรุงเทพ และสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง 
1.2) ดานนําผานสินคานํ้ามันปาลมฯ ดานตนทาง จํานวน 1  ดาน คือ สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ 

และกําหนดดานปลายทางสําหรับการนําผานนํ้ามันปาลมฯ ไปยังแตละประเทศ ดังน้ี 
(1) กําหนดดานศุลกากรจันทบุรี เปนดานปลายทางไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา 
(2) กําหนดดานศุลกากรหนองคาย เปนดานปลายทางไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(3) กําหนดดานศุลกากรแมสอด เปนดานปลายทางไปยังสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 

2) มอบหมายกระทรวงพาณิชยและกระทรวงการคลังดําเนินการออกกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือบังคับใชตอไป  
โดยใหรับขอสังเกตของกรมเจรจาการคาระหวางประเทศไปเปนขอมูลประกอบการพิจารณา 

Uความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นควรรับทราบสรุปมติการประชุม กนป. ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 

27 ธันวาคม 2562 ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติเสนอ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถ
ดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหาปาลมนํ้ามันไดอยางถูกตอง และเปนไปตามข้ันตอนของระเบียบ กฎหมาย และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

มติ ครม. : 1. รับทราบสรุปมติการประชุมคระกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2562 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติเสนอ 

2. ใหกระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนตน ดําเนินการ
ปราบปรามการลักลอบนําเขานํ้ามันปาลมและผลิตภัณฑนํ้ามันปาลมท้ังระบบอยางเขมงวดและตอเน่ือง 
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3. ใหกระทรวงพาณิชย (กรมการคาภายใน) เรงดําเนินการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณนํ้ามันปาลมดิบท่ีถังเก็บนํ้ามัน 
(มิเตอร) ในโรงสกัดใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพ่ือใหสามารถตรวจสอบปริมาณนํ้ามันปาลมดิบท่ีมีอยูในสตอกไดอยางตอเน่ือง
และเปนปจจุบัน และใชเปนขอมูลประกอบการบริหารจัดการปริมาณปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมท้ังระบบไดอยาง
เหมาะสม ถูกตอง รวมท้ังรักษาสมดุลในดานราคาของปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมภายในประเทศใหมีเสถียรภาพตอไป 
 


