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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2563 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201063 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรค  

โควิด 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล และหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ฯ 
ดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างแถลงการณ์ฯ ดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการด าเนินงานเกี่ยวกับความร่วมมือ  

ด้านความมั่นคงอาหารระหว่างสมาชิกเอเปค และความมุ่งมั่นในการด าเนินมาตรการที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิผล
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยไม่มีการลงนามในร่างแถลงการณ์ฯ ดังกล่าว และไม่มีข้อผูกพันทาง
กฎหมาย (non-legal binding) ทั้งนี้ เอเปคเป็นเวทีการประชุมที่เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสมาชิก ซึ่งสมาชิกสามารถ
พิจารณาให้ความร่วมมือตามสมัครใจ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ หากสมาชิกได้ตกลงร่วมกันในเรื่องส าคัญๆ เอเปคก็มี
กลไกในการติดตามผล และที่ผ่านมาไทยได้ให้การสนับสนุนและด าเนินความร่วมมือในกรอบเอเปคมาโดยตลอด 

2. สาระส าคัญของแถลงการณ์ ประกอบด้วย (1) แสดงความเสียใจต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ความมั่นคงทางอาหาร และการเกษตร รวมถึงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมทั่วโลก  
(2) เน้นย้ าความส าคัญของการท างานร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์กรระหว่าง
ประเทศอื่นๆ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (3) ระลึกถึงแถลงการณ์ของรัฐมนตรี
การค้าเอเปค ที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการอ านวยความสะดวกในการไหลเวียนของสินค้าและบริการที่มีความจ าเป็น 
รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารและการเกษตรข้ามพรมแดน (4) การด าเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการค้าจะต้องไม่ส่งผล
กระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหาร (5) เรียกร้องให้สมาชิกเขตเศรษฐกิจต่างๆ ด าเนินมาตรการและโครงการกระตุ้น

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารระหว่างกัน
ภายในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เศรษฐกิจท่ีจ าเป็นในระดับประเทศ โดยค านึงถึงการสร้างความยืดหยุ่นของระบบอาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเปราะบางภายในเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค (6) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างสมาชิกเอเปค เพื่อให้แน่ใจว่ามี
อาหารเพียงพอ ปลอดภัย ราคาไม่แพง และมีคุณค่าทางโภชนาการ และประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างทันท่วงที 
รวมทั้งสอดคล้องกับข้อก าหนดภายในประเทศ (7) รับทราบบทบาทที่ส าคัญของภาคเอกชนในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการพัฒนาและการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
(8) รับทราบถึงข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค ส าหรับแนวทางการผลิตอาหารทั้งระบบ โครงสร้างพื้นฐาน 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย การค้า และกฎระเบียบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการผลิตและอุปทานที่มั่นคง และการค้าอาหาร
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง (9) ความส าคัญของเทคโนโลยีดิจิทัลในการเสริมสร้างความมั่นคงอาหาร โดยจับคู่ผู้ผลิตโดยตรง
กับผู้บริโภคมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และช่องทางการจัดจ าหน่าย และลดการสูญเสียอาหารและของเสีย 
(10) ยินดีกับผลของการทบทวนแผนงานความมั่นคงด้านอาหารปี 2020 ท่ีด าเนินการโดยมาเลเซีย (11) ช่ืนชมหน่วย
สนับสนุนนโยบายเอเปคส าหรับการพัฒนาบทสรุปของนโยบาย/มาตรการด้านความมั่นคงอาหารของสมาชิกเอเปค  
เพือ่รับมือต่อโรคโควิด 19 (12) ยินดีกับผลส าเร็จของการประชุมคณะท างานต่างๆ รวมถึงคณะท างานความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการเกษตร (ATCWG) การหารือระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (HLPDAB) หุ้นส่วนเชิง
นโยบายด้านความมั่นคงด้านอาหาร (PPFS) และคณะท างานด้านมหาสมุทรและการประมง (OFWG) รวมถึงการประชุม
เชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง (13) ขอบคุณรัฐบาลมาเลเซียส าหรับการจัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคผ่านระบบการประชุมทางไกล 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมตัิตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์
รัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้  
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดร้ับยกเว้นการปฏบิัติตามมตคิณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2563 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201063 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยจากโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส 

COVID – 19 และข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติตามสถานการณ์
ของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทย 
จากโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส COVID – 19 และข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ชาติตามสถานการณ์ของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา มาเพื่อด าเนินการ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทย 

จากโรคติดต่อเชื้อโคโรนาไวรัส COVID - 19 และข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์
ชาติตามสถานการณ์ของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้แจ้งว่ารอง
นายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี มีค าสั่งให้กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยจากโรคติดต่อเช้ือ 
โคโรนาไวรัส COVID - 19 และข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติตามสถานการณ์  
ของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าวร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งด าเนินการจัดท าสรุปผลการพิจารณา/ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนาภาคเกษตรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตามสถานการณ์ในภาพรวม โดยหน่วยงานต่างๆ  ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคการเกษตร ดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ เกษตรกรทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรที่มี 
ความพร้อมรับกับสถานการณ์ด้านการเกษตรที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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2.1 ระยะเร่งด่วน ด าเนินการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการท าการเกษตรให้ปลอดภัยจากโควิด  - 19 
ก าหนดมาตรการควบคุมค่าเช่านาให้เกิดความเป็นธรรม ผลิตและกระจายพันธุ์ดีทั้งพืชและสัตว์ให้แก่เกษตรกร รวมถึง
ปัจจัยการผลิต การสนับสนุนสินเช่ือเพื่อการผลิตในฤดูกาลใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรขายผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตร
ตรงถึงผู้บริโภคผ่านทางออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆ จัดมหกรรมรณรงค์การบริโภคในประเทศ งานแสดงและจ าหน่าย
สินค้า สนับสนุนให้ธุรกิจห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่น าสมัย (Modern Trade) รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โรงพยาบาล 
หน่วยทหาร หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ เป็นต้น รับซื้อผลผลิตจากชุมชนของเกษตรกรโดยตรง รวมถึงการฝึกอบรบ
แรงงานคืนถิ่นให้ใช้อาชีพเกษตรกรรมในการสร้างอาหารและรายได้ทดแทนผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิต
สินค้าเกษตร 

2.2 ระยะต่อไปอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลการเกษตร (Big Data) การช่วยเหลือให้แรงงาน 
ที่ถูกเลิกจ้างกลับคืนถิ่นบ้านเกิดหันมาท าการเกษตร เพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้  การให้ความช่วยเหลือ
แรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดฯ  การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน 5 รูปแบบ  
(เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรธรรมชาติ และวนเกษตร) สนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวกันท า
เกษตรแปลงใหญ่ การบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก  (Agri - Map) 
สนับสนุนเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรประจ าหมู่บ้าน (อกม.) ในระดับพื้นที่  สนับสนุนเงินอุดหนุนในการจัดหาอุปกรณ์ 
และโครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน ได้แก่ เครื่องสีข้าว เครื่องอบลดความช้ืน ลานตาก โกดัง ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สถาบัน
เกษตรกรมีความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจรวบรวมและจัดเก็บผลผลิตการเกษตรอย่างยั่งยืน สนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับ
สหกรณ์เพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้เพื่อการเกษตร การจัดท าปฏิทินผลผลิต
สินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อให้จังหวัดใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคง
อาหารในระดับพื้นที่ และส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการบริโภค และการส ารองอาหารในสถานการณป์กตแิละวิกฤต ส่งเสริมการท าระบบเกษตรดิจิทัล โดยมคีวามรว่มมือ
กับสถาบันการศึกษาจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง การจัดท าข้อมูลเตือนภัยการเกษตร เร่งรัดขยายผลระบบ
ประกันภัยพืชผล เร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ าและการชลประทานเพื่อการเกษตร รวมถึงเพิ่มศักยภาพระบบงานวิจัยและ
พัฒนาด้านการเกษตร 

2.3 แนวทางการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร 
หน่วยงานต่างๆ ได้มีการด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แล้ว 
อาทิ  การจัดท า Big Data ภาคเกษตร การพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
การท า Precision Farming การขยายผลโครงการประกันภัยพืชผลให้ครอบคลุมสินค้าเกษตรมากขึ้น การท าเกษตรพันธสัญญา 
และการจัดตั้ งศูนย์ เทคโนโลยี เกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นต้น 
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มติ ครม. : รับทราบผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยจากโรคติดเชื้อ  
โคโรนาไวรัส COVID – 19 และข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ตามสถานการณ์ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2563 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201063 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานห้วยเสนง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  

พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานห้วยล าพอก เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานห้วยเสนง เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานห้วยล าพอก  
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 
ตรวจพิจารณาแล้ว โดยต่อมาได้ตรวจแก้ไขให้เป็นไปตามรูปแบบการร่างกฎหมายอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีสาระส าคัญ  
เป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทานจากผู้ใช้น้ าที่น าน้ าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม 
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานห้วยเสนง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า

ชลประทาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานห้วยล าพอก เป็นทางน้ าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในท้องที่
ตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าที่น าน้ าไปใช้เพื่อกิจการโรงงาน  
การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าและให้การใช้น้ าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับในข้อ 1. ตามที่ กษ. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับเสร็จแล้ว มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการ
ร่างกฎหมาย) ซึ่ง กษ. (กรมชลประทาน) ได้ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับแล้ว 

4. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ตามข้อ 3. ให้ กษ. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 
5. กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรด าเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 2 ฉบับ ตามข้อ 4. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว

ต่อไป จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ รวม 2 ฉบับดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานห้วยเสนง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานห้วยล าพอก เป็นทางน้ าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2563 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201063 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 8 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองแพรกสมอเซ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

2) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทาน้ าชลประทานคลองบึงคู้ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

3) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองหนึ่ง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

4) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองแพรกบางหมู เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

5) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองบึงคัดซ้อน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

6) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าปราณบุรี เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

7) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าหนองกุง เป็นทางน้ าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... และ 

8) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองท่าแซะ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 8 ฉบับ ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าที่น าน้ าไปใช้ เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจาก
ภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าและเพ่ือให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กษ. เสนอว่า กรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปรมิาณน้ าและเพื่อให้การใช้น้ า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ปราณบุรี โครงการชลประทานสกลนคร และโครงการชลประทานชุมพร รายงานว่า มีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทาน 
เพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ท าให้ปริมาณของน้ าในแหล่งเก็บกัก  
มีปริมาณลดลง การเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน้ าชลประทาน  
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานได้นั้น จะด าเนินการได้เฉพาะทางน้ าชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 แล้ว ดังนี้ 

1. ร่างกฎรกระทรวงตามข้อ 1) และข้อ 5) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ า
ชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2536 

2. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทาน  
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2542 

3. ร่างกฎรกระทรวงตามข้อ 3) และข้อ 4) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง ก าหนดทางน้ า
ชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2539 

4. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 6) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทาน  
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 6/2563) ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2563 

5. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 7) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องก าหนดทางน้ าชลประทาน  
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 23/2562) ลงวันท่ี 18 ธันวาคม 2562 

6. ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 8) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทาน 
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี6/2558) ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2558 
ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าให้มีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
อีกทั้งท าให้ทราบถึงปริมาณของน้ าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับการอนุญาตใช้น้ า 
จากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน 
คลองแพรกสมอเซ ทางน้ าชลประทานคลองบึงคู้ ทางน้ าชลประทานคลองหน่ึง ทางน้ าชลประทานคลองแพรกบางหมู 
ทางน้ าชลประทานคลองบึงคัดซ้อน ทางน้ าชลประทานแม่น้ าปราณบุรี ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าหนองกุง  
และทางน้ าชลประทานคลองท่าแซะ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  เพื่อน าเงินที่เรียกเก็บเข้า
บัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะท าให้การใช้เงิน
งบประมาณในส่วนนี้น้อยลง ส าหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่  42  
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 8 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 8 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2563 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201063 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งท่ี 1/2563 
 
สารัตถะ : กปส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. รับทราบและเห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง 
(กปส.) ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

2. เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบ กปส. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

3. เห็นชอบการขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมส าหรับการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการ
หลวงจากรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 105.70 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
เพื่อให้การบริหารงานของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวงสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสม 

เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมการด าเนินงานในเชิงนโยบาย และการประสานงานระดับชาติ ในการขยาย
ผลงานโครงการหลวงไปยังพ้ืนท่ีสูงส่วนใหญ่ของประเทศ จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงาน
โครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ท าเนียบ
รัฐบาล กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการ กปส. ได้รับทราบผลการด าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง และหน่วยงาน
สนับสนุนตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและแผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  
1. เห็นควรรับทราบผลการประชุมและเห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงาน

โครงการหลวง (กปส.) ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กปส./กษ. (สวพส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการหลวงให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. การปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการ กปส. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงาน 
ที่ เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวง พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนระบบ 
การบริหารงานและการด าเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในปัจจุบัน 

3. เห็นควรให้ความเห็นชอบการขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมส าหรับการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรโครงการหลวงจากรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 105,700,000 บาท 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามมติการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงเสนอ 

2. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการหลวง 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปด้วย 

3. ส าหรับการขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมส าหรับการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการ
หลวงจากรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านส านักงานคระกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 105,700,000 บาท ให้ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามความเห็นของส านักงานงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2563 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201063 
 
เรื่อง : (ร่าง) แผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2562 - 2565 
 
สารัตถะ : ศธ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ  
พ.ศ. 2562 – 2565 [(ร่าง) แผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิฯ] 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. จัดท าแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสูก่ารปฏบิัติ ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และประเด็นการปฏิรูป
ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

2. พิจารณาก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
สาระส าคัญของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
กรอบคุณวุฒิแห่งชาติเป็นกรอบแนวทางการเช่ือมโยงระบบคุณวุฒิของประเทศทุกระดับและประเภท  

ให้ยึดโยงกับระดับความสามารถของบุคคล ที่เป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้ การศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์  
จากกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาซึ่งเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานทางการศึกษา และกรอบมาตรฐานอาชีพ ซึ่งเป็น
ความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านมาตรฐานอาชีพ/ฝีมือแรงงาน/วิชาชีพ และองค์กรต่าง  ๆ ซึ่งต้องใช้กลไกของกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติในการเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดระบบการพัฒนาก าลังคนระดับชาติที่เป็นเอกภาพ 

วัตถุประสงค์ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
1. เพื่อสร้างความเช่ือมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษากับสมรรถนะ 

ในการปฏิบัติงานตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 
2. เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ 
3. เพื่อพัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมินความรู้ และทักษะที่ เปิ ดกว้าง ยืดหยุ่น หลากหลาย  

เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกและตลอดเวลา 
4. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของสถาบันการศึกษาในการบริหารและจัดการศึกษา เพื่อสนองตอบ 

ความต้องการของภาคการผลิตและบริการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศธ./กษ. (สกธ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการวางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิ
ของแต่ละอาชีพ และเพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน จึงเห็นควรก าหนดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติให้มีความ
เท่าทันต่อบริบทการพัฒนาและความต้องการด้านทักษะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติ 
ในสถานประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบที่หลากหลาย โดยเน้นสมรรถนะ
อาชีพและทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา 

6. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานประกอบการในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา/วิชาชีพ รวมทั้ งสถาบัน/องค์กร
วิชาชีพในการให้การรับรองสมรรถนะแกนกลางและสมรรถนะอาชีพ อันเป็นกลไกส าคัญในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
พัฒนาระบบการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

โครงสร้างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ประกอบด้วย 
1. ระดับคุณวุฒิ กรอบคุณวุฒิแห่งชาติได้ก าหนดระดับความสามารถหรือความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ตามขอบเขตความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะและความรับผิดชอบ ซึ่งเช่ือมโยง  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีข้อก าหนดขอบเขตที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับง่ายไปยาก จากระดับ 1 - 8 โดยมีลักษณะเป็นแกนกลาง 
ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับก าลังคนในแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ/วิชาชีพ 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ (1) ความรู้ (Knowledge) ครอบคลุม 
ในเรื่องความรู้เชิงวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี ข้อเท็จจริงต่าง ๆ (2) ทักษะ (Skills) ครอบคลุมทักษะด้านการคิดอย่างมี
เหตุผล การหยั่งรู้ การคิดสร้างสรรค์ และการปฏิบัติ และ (3) ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และความ
รับผิดชอบ (Application and Responsibility) ผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 3 ด้านนี้ มีความแตกต่างกันไปในแต่ระดับ ทั้งใน
ด้านความซับซ้อนและความลึกของความรู้ความเข้าใจ ด้านวิชาการและทักษะความสามารถที่ควรมีในแต่ละระดับ
การศึกษา 

3. กลไกการเช่ือมโยงเติมเต็ม/เทียบเคียง (Connecting, Filling-up/Benchmarking Mechanism) การเช่ือมโยง 
และเทียบเคียงเข้าสู่กรอบคุณวุฒิแห่งชาติทั้งในส่วนของผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาและผู้ที่ได้รับรอง
มาตรฐานอาชีพต้องมีกลไก/ระบบการเข้าสู่ระดับคุณวุฒิที่มีความยืดหยุ่น หลากหลาย และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 
เพื่อให้บุคคลที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาหรือมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หรือสมรรถนะจากการปฏิบัติงาน
สามารถเทียบโอนหรือเติมเต็มอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อให้ได้รับการรับรองและยกระดับคุณวุฒิตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ขัดข้องในหลักการตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง (ร่าง) แผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ สู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2562 - 2565 เนื่องจากเป็นการวางแผนการผลิต
และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ตามที่ได้ก าหนดไว้ในกรอบคุณวุฒิของแต่ละอาชีพ 
และเพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรก าหนดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
ให้มีความเท่าทันต่อบริบทการพัฒนาและความต้องการด้านทักษะที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ  
รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งน าแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ 
พ.ศ. 2562 – 2565 ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
ก าลังคนคุณภาพของประเทศได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2563 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201063 
 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งท่ี 1/2563 
 
สารัตถะ : คกก.พืชน้ ามันและน้ ามันพืช เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. รับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 
2. เห็นชอบการเปิดตลาดและบริหารการน าเข้าสินค้ากากถั่วเหลืองพิกัดอัตราศุลกากร 2304.00.90  

รหัสย่อย 02 เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค (รหัสสถิติ 002/KGM) และรหัสย่อย 29 
เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ (รหัสสถิติ 090/KGM) (ไม่รวมกากถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตอาหารสัตว์) คราวละ 3 ปี คือ ปี 2564-2566 

3. เห็นชอบมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure : SSG) (มาตรการ SSG) ภายใต้ความตกลง
องค์การการค้าโลก (WTO) และความตกลงการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ส าหรับสินค้ามะพร้าว ปี 2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช เสนอมติการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที ่16 กรกฎาคม 2563 

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
1) การปรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสรรปริมาณการน าเข้าสินค้ากากถ่ัวเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้

ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค และกากถั่วเหลืองที่น า เข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความตกลง
การเกษตรภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)  

2) การก าหนดกฎระเบียบการน าเข้ามะพร้าว พิกัดฯ (2017) 0801.12.00 0801.19.10 และ 0801.19.90 
ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งกรอบความตกลง WTO และ AFTA ดังนี้  

2.1) ก าหนดช่วงเวลาน าเข้ามะพร้าว ภายใต้กรอบความตกลง WTO และ AFTA ในช่วงเดือนมกราคม - 
กุมภาพันธ์ และเดือนกันยายน - ธันวาคม (รวม 6 เดือน) ส าหรับกรอบความตกลง WTO นอกโควตา ไม่ก าหนดช่วงเวลา
น าเข้า 

2.2) กรณีที่น ามะพร้าวน าเข้าภายใต้กรอบความตกลง WTO ไปกะเทาะนอกโรงงานให้ผู้ประกอบการ
แปรรูปมะพร้าว จัดท าทะเบียนเครือข่ายผู้กะเทาะมะพร้าว (รายย่อย) และระบุทะเบียนรถที่ใช้ในการขนส่งที่รับมะพร้าว

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คกก.พืชน้ ามันและน้ ามันพืช/กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อให้ผู้ประกอบการที่ ใช้กากถั่ วเหลืองฯ และมะพร้าว  
เป็นวัตถุดิบในการผลิตสามารถวางแผนการผลิต มีวัตถุดิบป้อนโรงงาน 
ได้อย่างสม่ าเสมอ และเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองไม่ได้รับผลกระทบ 
จากนโยบายเปิดตลาด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ผลน าเข้าไปกะเทาะ และรายงานให้พาณิชย์จังหวัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบย้อนกลับกับเอกสารใบขนย้าย
มะพร้าว 

3) การบริหารการน าเข้ามะพร้าวผลตามความตกลง AFTA ปี 2563 ในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 
2563 (รวม 4 เดือน) โดยใช้ผลการรับซื้อผลผลิตมะพร้าวในประเทศของผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวที่มีคุณสมบัติ
และเป็นผู้มีสิทธิน าเข้า ภายใต้กรอบ AFTA ปี 2563 ในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม 2563 มาพิจารณาจัดสรร
ปริมาณน าเข้าให้แก่ผู้มีสิทธิน าเข้าในอัตรา 1 : 2.5 (น าเข้า 1 ส่วน ต่อการรับซื้อมะพร้าวผลในประเทศ 2.5 ส่วน) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบสรุปมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช  

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 และให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพืชน้ ามัน  
และน้ ามันพืช เนื่องจากการเปิดตลาดน าเข้าสินค้ากากถั่วเหลือง เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์
บริโภค และเฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ จะสิ้นสุดในวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และเห็นชอบมาตรการ
ปกป้องพิเศษ (Special Safeguard Measure: SSG) ภายใต้ความตกลง WTO และ AFTA ส าหรับสินค้ามะพร้าว  
ปี 2563 เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลังสามารถออกประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถ
น าเข้าสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุดิบป้อนโรงงานอย่างสม่ าเสมอและเพียงพอ โดยไม่กระทบกับภาคอุตสาหกรรมที่ใช้
สินค้าดังกล่าวเป็นวัตถุดิบ และไม่กระทบกับเกษตรกรในประเทศ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั้ง 3 ข้อ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ปรานกรรมการพืช
น้ ามันและน้ ามันพืชเสนอ และให้คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2563 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201063 
 
เรื่อง : มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งท่ี 150) 
 
สารัตถะ : พน. ขอให้น ามติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 150) เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม 2563 
เสนอ ครม. พิจารณา 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงพลังงานเสนอมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ  ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 150) เมื่อวันที่  

19 มีนาคม 2563 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจ านวน 5 เรื่อง  
และรับทราบ จ านวน 5 เรื่อง ดังนี ้

1. เรื่องเพื่อพิจารณา จ านวน 5 เรื่อง เป็นแผนระดับ 3 ที่กระทรวงพลังงานได้พิจารณากลั่นกรองตามที่
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอแนะและให้ความเห็นแล้ว ตามแนวทางการเสนอ
แผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

1) ร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 (AEDP2018) 
2) ร่างแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Rev.1) 
3) ร่างแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561 - 2580 (EEP 2018) 
4) ร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 (Gas Plan 2018) 
5) แผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ ามันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 

2. เรื่องเพื่อทราบ 
1) แนวทางการส่งเสริมพื้นที่ติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station Mapping) 
2) การศึกษาอัตราค่าไฟฟ้าและการจัดการระบบจ าหน่ายไฟฟ้าส าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า 
3) โครงการทดสอบนวัตกรรมที่น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) 
4) การก าหนดอัตราส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
5) ขอปรับปรุงหลักการและรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
 

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

เพื่อช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามัน 
รวมทั้งเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม
ภายในประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า 
1. เห็นชอบในหลักการของมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่  1/2563 (ครั้งที่ 150)  

ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2536 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีหน้าที่เสนอนโยบายและแผนบริหาร 
และพัฒนาพลังงานของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี และกระทรวงพลังงานได้พิจารณากลั่นกรองตามที่ สศช. ได้เสนอแนะ
และให้ความเห็นแล้ว 

2. ส าหรับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 - 2580 (AEDP2018) ที่มีการก าหนด
เป้าหมายการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ (ไบโอดีเซล) วันละ 8.00 ล้านลิตร สามารถช่วยยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวน
ปาล์มน้ ามัน รวมทั้งเป็นการรักษาเสถียรภาพราคาปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาถึงเป้าหมายตามการทบทวนยุทธศาสตร์ปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ ปี 2561 - 2580  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะให้ความส าคัญในเรื่องการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต โดยการเพิ่มผลผลติต่อไร่และการเพิ่มเปอร์เซ็นตน์้ ามัน เพื่อทดแทนการสง่เสรมิการขยายพื้นที่ปลกูใหม่ 
รวมทั้งการส่งเสริมการปลูกทดแทนสวนเก่า เพื่อชะลอการออกสู่ตลาดของผลผลิตปาล์มน้ ามันแล้วก็ตาม ยังพบว่ามี
อุปทานน้ ามันปาล์มดิบส่วนเกินจากการบริโภคและอุปโภคที่สามารถน าไปผลิตไบโอดีเซลได้ประมาณวันละ 11 ล้านลิตร 
ในปี 2580 ส่งผลท าให้ในช่วงปี 2567 - 2580 จะมีสต็อกน้ ามันปาล์มดิบจ านวนมาก ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ราคาผลปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรได้รับ ดังนั้น ขอให้กระทรวงพลังงานพิจารณามาตรการในการรองรับจากผลกระทบ
ดังกล่าวท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปี 2567 - 2580 ด้วย 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งท่ี 150) เมื่อวันที่ 
19 มีนาคม 2563 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานคณะกรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ข้อเสนอแนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งข้อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้วย 

2. ให้กระทรวงพลังงานรับไปพิจารณาความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สามารถบูรณาการแผนด้านพลังงานต่างๆ ให้เป็นเอกภาพและน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
เป็นแผนเดียว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2563 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201063 
 

เรื่อง : ขออนุมัติท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย - สหพันธรัฐ
รัสเซีย ครั้งที่ 4 และการปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย 

 

สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 
1. เห็นชอบท่าทีไทย (ตามข้อ 1.) เพื่อใช้เป็นกรอบในการหารือส าหรับการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ  

ด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งท่ี 4 
2. หากในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ดังกล่าว มีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

การค้าในประเด็นอื่นๆ ที่นอกเหนือจากข้อ 1. อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝ่าย 
โดยไม่มีการจัดท าเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ขอให้กระทรวงพาณิชย์และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวสามารถด าเนินการได้และน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

3. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้า  
และเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย 
(ตามข้อ 2.) ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างบันทึกความเข้าใจฯ ข้างต้นในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

4. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ท่าทีไทยที่จะหยิบยกในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย - 

สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 4 กระทรวงพาณิชย์ได้จัดประชุมเตรียมการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เพื่อทราบท่าทีฝ่ายไทยที่ประสงค์จะผลักดันในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ครั้งที่ 4  
ซึ่งท่ีประชุมเห็นควรให้ไทยมีท่าทีในประเด็น ดังนี้ (1) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทย
และสหพันธรัฐรัสเซีย (2) การส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน (3) การขยายความร่วมมือในระดับพหุภาคี 
และภูมิภาค (4) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน 

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

เพื่อจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และสร้างเสริมความร่วมมือให้มี
ความมั่นคงและต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



20 

 

2. การปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย 

1) กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้หารือกับกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ
สหพันธรัฐรัสเซียเพื่อปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับ พ.ศ. 2559 ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ ฉบับปรับปรุง เป็นระยะ เพื่อน าเสนอร่างบันทึกฯ ที่สองฝ่ายได้ข้อสรุปร่วมกันต่อที่ประชุมคณะอนุ
กรรมาธิการฯ ครั้งท่ี 4 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ให้การรับรองต่อไป 

2) ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับปรับปรุงนี้มีเป้าหมายเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายให้เป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นการขยายความร่วมมือในระดับพหุภาคีและภูมิภาคภายใต้กรอบต่างๆ และ
ส่งเสริมกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้งนี้ สาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

(1) วัตถุประสงค์ เน้นการกระชับความสัมพันธ์ และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการ
ลงทุนทั้งในระดับพหุภาคีและภูมิภาค ซึ่งรวมถึง ASEAN และ EAEU เพื่อประโยชน์ร่วมกัน 

(2) ขอบเขตการด าเนินการ เน้นส่งเสริมกิจกรรมทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าในสาขา 
ที่มีศักยภาพ การลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน การอ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  
(เช่น กฎหมาย กฎและระเบียบ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ การประกวดและการเสนอราคา  
ในการจัดซื้อสินค้า) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการค้าที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน การส่งเสริมการเยือนของภาคธุรกิจ 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การสนับสนุน SME การส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาสถาบัน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเสริมสร้างโอกาสความร่วมมือด้านนวัตกรรม และปัญญาประดิษฐ์ เศรษฐกิจดิจิทัล 
และการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 

(3) ผลใช้บังคับและระยะเวลาด าเนินการ จะมีผลใช้บังคับนับแต่วันท่ีซึ่งฝ่ายสุดท้ายลงนาม โดยฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใดอาจยกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ได้ด้วยการส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่ออีกฝ่าย 

(4) สถานะทางกฎหมาย เป็นเอกสารเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะด าเนินความร่วมมือระหว่างกัน โดยระบุ
ชัดเจนว่า เอกสารไม่มีสถานะเป็นสนธิสัญญาหรือก่อให้เกิดพันธกรณีระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ของราชอาณาจักร
ไทยและกระทรวงการพัฒนาการเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ  
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิ กายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2563 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201063 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2522 จ านวน 4 ฉบับ 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 

1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียนเป็นผู้ท าการค้าขาออกซึ่งสินค้า
มาตรฐาน และเงื่อนไขในการปฏิบัติของผู้ท าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนเป็นผู้ท าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 

2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบ
มาตรฐานสินค้า และเงื่อนไขในการปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็น
การปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 

3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า  
และเง่ือนไขในการปฏิบัติของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 

4. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุงอัตรา
ค่าธรรมเนียม เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศ ได้ยกร่างกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขา

ออก พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 จ านวน 4 ฉบับ ได้แก่ 
1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียนเป็นผู้ท าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน 

และเง่ือนไขในการปฏิบัติของผู้ท าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญในการปรับปรุงกฎกระทรวง
ฉบับดังกล่าว ดังน้ี 

1) เพิ่มเงินทุนที่ช าระแล้ว เพื่อคัดกรองบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจท าความเสียหายแก่การค้า  
ขาออกได้ 

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

เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและยกระดับภาพลักษณ์ของการส่งออก
และการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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2) ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ท าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานเพื่อป้องกันผู้ที่เคย
ก่อให้เกิดความเสียหายการค้าขาออกซึ่งมาตรฐาน ไม่ให้สามารถขอจดทะเบียนเป็นผู้ท าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐานได้อีก 

3) ยกเว้นการพิจารณาคุณสมบัติเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้า
สินค้ามาตรฐานชนิดที่ขอจดทะเบียน และทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว ให้กับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนให้สามารถสร้างรายได้ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง 
สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้นได้ 

4) ปรับปรุงช่องทางและยกเลิกเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนหรือการต่ออายุใบทะเบียนบางรายการ 
เพื่อรองรับระบบอิเล็กทรอนิกส์และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ 

5) ก าหนดหน้าที่การแจ้งก าหนดการตรวจสอบมาตรฐาน เพื่อรองรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ และลดความ
ซ้ าซ้อนในการด าเนินการ 

6) ปรับปรุงช่องทางการขอใบรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อให้รองรับระบบแอเล็กทรอนิกส์และเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ 

2. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้าและเง่ือนไขในการปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญ ในการปรับปรุง
กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ดังน้ี 

1) เพิ่มเงินทุนที่ช าระแล้ว เพื่อคัดกรองบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจท าความเสียหายแก่การค้า  
ขาออกได้ 

2) ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า ต้องมีผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าประเภท ก 
(วิเคราะห์คุณภาพสินค้าในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์) เพิ่มขึ้นจากเดิม 1 คน เป็นไม่น้อยกว่า 2 คน 

3) ปรับปรุงคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า เพื่อป้องกันผู้ที่เคย
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่การค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน ไม่สามารถกลับมาขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าได้อีก 

4) ปรับปรุงช่องทางและยกเลิกเอกสารประกอบการขอรับอนุญาตบางรายการเพื่อรองรับระบบ
อิเล็กทรอนิกส์และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ 

5) ก าหนดให้แสดงหลักฐานเพื่อรับรองว่าผลการทดสอบและสอบเทียบอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการ
วิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

6) ก าหนดให้จัดองค์กรในรูปแบบที่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
เพื่อยกระดับผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

3. ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและเงื่อนไข
ในการปฏิบัติของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญในการปรับปรุงกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ดังน้ี 

1) ปรับปรุงวุฒิการศึกษาผู้ตรวจสอบมาตรฐานประเภท ก และประเภท ข (ปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพ



24 

 

สินค้า ณ สถานที่จัดเก็บสินค้าของผู้ท าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน) เพื่อให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานจริง อันจะเป็นการยกระดับผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 

2) ก าหนดรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า เช่น ไม่เป็นผู้ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต ยกเว้นถูกเพิกถอนเนื่องจากขาดคุณสมบัติ เป็นผู้ไม่เคยถูกให้ออกจากงานเพราะเหตุประพฤติชั่ว 

3) การต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าร้องภายในวันที่ 31 ตุลาคม ของปีที่ใบอนุญาตนั้นจะหมดอายุ เนื่องจากมี
ความจ าเป็นต้องด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตของผู้ตรวจสอบฯ ให้เสร็ จสิ้นก่อนต่ออายุใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 

4) ก าหนดหน้าท่ีของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้าให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
5) ปรับปรุงช่องทาง และยกเลิกการขอเอกสารประกอบการขอรับอนุญาตบางรายการ เพื่อรองรับระบบ

อิเล็กทรอนิกส์และอ านวยความสะดวกให้กับผู้ขอรับอนุญาต 
5. ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... มีสาระส าคัญในการยกเว้นค่าธรรมเนียมค าร้องขอ  

และค่าแบบพิมพ์ค าร้องขอ เพื่อให้รองรับระบบอิเล็กทรอนิกส์และลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน

สินค้าขาออก พ.ศ. 2503 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522  
จ านวน 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เรื่องจากร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจัดท าขึ้นเพื่อเป็นการก าหนดคุณสมบัติ
และหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้ามาตรฐานให้มีความรัดกุมเพื่อปกป้องผู้ที่ปฏิบัติตามกฎหมายและป้องปราม
รวมถึงป้องกันผู้ที่ละเมิดกฎหมายไม่ให้กระท าการซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่การค้าสินค้ามาตรฐานขาออก  
เพื่อสร้างความน่าเช่ือถือและยกระดับภาพลักษณ์ของการส่งออกและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าของไทยให้เป็น  
ที่ยอมรับในระดับสากล 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ 
1.1 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียนเป็นผู้ท าการค้าขาออกซึ่งสินค้า

มาตรฐาน และเงื่อนไขในการปฏิบัติของผู้ท าการค้าขาออกซึ่งสินค้ามาตรฐาน พ.ศ. .... 
1.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบ

มาตรฐานสิค้า และเง่ือนไขในการปฏิบัติของผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. .... 
1.3 ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 

และเงื่อนไขในการปฏิบัติของผู้ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า พ.ศ. .... 
1.4 ร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... 

จ านวน 4 ฉบับ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง  
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และขนาดย่อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
2. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2563 วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201063 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบางใหญ่ ต าบลบางมว่ง อ าเภอบางใหญ่ ต าบลบางคูเวียง 

ต าบลปลายทาง ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบางใหญ่ 
ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ ต าบลบางคูเวียง ต าบลปลายทาง ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินท่ีจะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบางใหญ่ 
ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ ต าบลบางคูเวียง ต าบลปลายบาง ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จังห วัดนนทบุรี  
และต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพ่ือสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท 
นฐ. 5035 กับทางหลวงชนบท นบ. 1020 (ถนนนครอินทร์) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่า กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวง

ชนบทสายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท นฐ. 5035 กับทางหลวงชนบท นบ. 1020 (ถนนนครอินทร์)เพื่อสนับสนุน
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี ในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนกาญจนาภิเษกและถนนบรมราชชนนี 

2. กรมทางหลวงชนบทได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการด าเนินโครงการ  
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 10,662.85 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ 
(EIRR) มีค่า 23.74 % อัตราผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (B/C Ratio) มีค่า 2.63 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมในการด าเนินการ 

3. ลักษณะของโครงการ เป็นการก่อสร้างถนนใหม่ขนาด 6 ช่องจราจร ชนิดผิวจราจรลาดยาง ช่องจราจรกว้าง
ช่องละ 3.25 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 ทางเท้ากว้างข้างละ 4.00 เมตร เกาะกลางแบบนยกกว้าง 2.00 เมตร 
เขตทางกว้าง 40.00 – 50.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 12.00 กิโลเมตร ที่มีดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 350 ไร่  
มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 87 รายการ ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการประมาณ 8,722.000 
ล้านบาท 

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

เพื่ออ านวยความสะดวก และความรวดเร็วแก่การจราจร 
และการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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4. ส านักงบประมาณพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นควรที่กรมทางหลวงชนบทจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป และส านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทตามความจ าเป็น  
และเหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 

ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบางใหญ่ ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ ต าบลบางคูเวียง ต าบลปลายบาง ต าบลศาลากลาง 
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ เนื่องจากกรมทางหลวงชลบทมีความจ าเป็นต้องสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงชนบท 
นฐ.5035 กับถนนนครอินทร์ ในท้องที่ต าบลบางใหญ่ ต าบลบางม่วง อ าเภอบางใหญ่ ต าบลบางคูเวียง ต าบลปลายบาง 
ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่ออ านวย
ความสะดวก และความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์มีความเห็นเพิ่มเติมว่าก่อนการก่อสร้างทางหลวงชนบททุกเส้นทาง ขอให้กรมทางหลวงชนบทให้ความส าคัญ 
และตระหนักถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการก่อสร้างทางหลวงกีดขวางการไหลของน้ าตามธรรมชาติ  
ท าให้ระบายน้ าไม่ทันและอาจเกิดอุทกภัยในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบางใหญ่ ต าบลบางม่วง 
อ าเภอบางใหญ่ ต าบลบางคูเวียง ต าบลปลายทาง ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 


