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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2563 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
281063 
 

เรื่อง : ขออนุมัติร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจ าปี 2563 
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย  
และเรื่องร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ระหว่าง
กระทรวงพาณิชย์กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย และร่างบันทึกความเข้าใจ
ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

สารัตถะ : กษ. และ พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 
1. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ประจ าปี 

2563 ระหว่าง กษ. และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน (สถานเอกอัครราชทูตจีน) ประจ าประเทศไทย 
1.1 ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึก

ความเข้าใจดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้ กษ. สามารถด าเนินการได้โดยไม่
ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

1.2 อนุมัติให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความมือในโครงการภายใตก้องทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ประจ าปี 2563 ระหว่าง กษ. และสถานเอกอัครราชทูตจีน
ประจ าปีประเทศไทย (กษ. จะลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกับฝ่ายจีนภายในเดือนตุลาคม 2563) 

2. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ระหว่าง 
พณ. กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ าประเทศไทยและร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง พณ. กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.1 ให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ ท้ังสองฉบับ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข
ร่างบันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้ พณ. 
สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

2.2 อนุมัติให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจ  
ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ระหว่าง พณ. กับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจ า
ประเทศไทยและร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง พณ. กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(พณ. จะลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฉบับภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติแล้ว) 

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

เพื่อรับมอบงบประมาณด าเนินโครงการจากสถานเอกอัครราชทูตจีน 
ประจ าประเทศไทยภายในวันและเวลาที่ฝ่ายจีนก าหนด คือ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  



2 

 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ในการประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong – Lancang Cooperation: MLC)  

ครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้น าสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศ
จัดตั้งกองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง (MLC Special Fund) เป็นเงิน ๓๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในเวลา ๕ ปี เพื่อพัฒนา
และเพิ่มขีดความสามารถด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนโครงการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง 
ประจ าปี 2563 จ านวน 4 โครงการ และสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศอนุมัติการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับ  
การด าเนินโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมเป็นเงิน 953,600 หยวน โดยประสงค์ให้กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ร่วมกับ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสแรก เพื่อฝ่ายจีนจะได้ส่งมอบเงินงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการฯ ให้ต่อไป 

3. การเสนอครั้งนี้เพื่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ
ภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจ าปี 2563 ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าประเทศไทย ซึ่งจะลงนามภายในเดือนกันยายน 2563 

4. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้างฯ มีวัตถุประสงค์
เพื่อก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจีนให้เกิดประสิทธิภาพ  
ในการใช้กองทุนอย่างสูงสุด 

5. กระทรวงการต่างประเทศมีความเห็นว่า โครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจจะช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ในด้านต่างฯ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ไม่มีถ้อยค าหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีในระดับรัฐบาลภายใต้บังคับ 
ของกฎหมายระหว่างประเทศ กอปรกับร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีถ้อยค าระบุว่า บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิด
พันธกรณีที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน  
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ประจ าปี 2563 ในส่วน 
ที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ 
พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2563 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
281063 
 
เรื่อง : ขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม 11 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2563) เป็น 13 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2565) 
ภายใต้กรอบวงเงินโครงการเดิมจ านวน 9,078 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) 

เริ่มด าเนินการโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีระยะเวลาด าเนินโครงการทั้งสิ้น  
๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๑) ในกรอบวงเงินทั้งสิ้น ๘ ,๓๐๐ ล้านบาท รวมทั้งอนุมัติหลักการให้ 
กรมชลประทานสามารถจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ ในกรณีที่กรมชลประทานไม่สามารถจัดสรร
ที่ดินแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ หรือราษฎรไม่ประสงค์จะรับท่ีดินแปลงอพยพ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน 2560 อนุมัติการเพิ่มกรอบวงเงินโครงการห้วยโสมง 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี จากเดิม ๘,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทเป็น ๙,๐๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ จากเดิม ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๑) เป็น ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
- ๒๕๖๓) 

3. เนื่องจากกรอบระยะเวลาด าเนินโครงการเกินกว่ากรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จึงจ าเป็นต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินโครงการดังกล่าว เพื่อให้
สอดคล้องกับระยะเวลาด าเนินการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไป โดยที่กรอบวงเงินงบประมาณยังเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้อนุมัติไว้เดิม 

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนว่า กรมชลประทานได้เริ่มด าเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุน
และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ าด้านการเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภค และการประปา ตลอดจน  
การบรรเทาปัญหาอุทกภัย ในเขตพื้นที่อ าเภอนาดี และอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สามารถสรุปผล  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้กรอบระยะเวลาด าเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดปราจีนบุรี สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างที่ได้รับ
ปรับปรุงใหม่ตามข้อเท็จจริง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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การด าเนินงาน ดังนี ้
4.1 งานก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ าและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ซึ่งปัจจุบันด าเนินการแล้วเสร็จ 

ความจุอ่างเก็บน้ า 295 ล้านลูกบาศก์เมตร สร้างประโชน์เป็นแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภค ช่วยผลักดัน
น้ าเค็มในแม่น้ าปราจีนบุรีในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าที่อ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี 

4.2 งานก่อสร้างระบบชลประทาน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีลักษณะเป็นคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต  
และถนนบนคันคลองผิวจราจรลูกรัง สามารถส่งน้ าครอบคลุมพื้นท่ีชลประทานในเขตพื้นที่อ าเภอนาดี และอ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี จ านวนรวม 111,300 ไร่ 

5. เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของราษฎรบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ออกแบบ
ก่อสร้างไว้เดิม กรมชลประทานได้มีการแก้ไขแบบก่อสร้างระบบชลประทาน เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับราษฎร  
และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศรวมทั้งการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ ประกอบกับในข้ันตอนการจัดหาที่ดินมีเจ้าของ
ทรัพย์สินส่วนหนึ่งไม่ยอมรับราคาค่าทดแทนทรัพย์สินที่ภาครัฐก าหนด บางส่วนไม่ยินยอมให้เข้าใช้พื้นที่รวมถึงที่ดิน  
บางแปลงติดปัญหาเรื่องข้อกฎหมาย ซึ่งในการด าเนินการจัดหาที่ดินกรมชลประทาน ใช้วิธีเจรจาซื้อขายที่ดินจากราษฎร
ที่ถูกเขตชลประทานควบคู่กับการใช้พระราชกฤษฎีกาการเวนคืนที่ดินตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ท าให้การจัดหาที่ดินเกิดความล่าช้าส่งผลกระทบต่อแผนงานการก่อสร้างระบบชลประทาน 
โดยปัจจุบันงานก่อสร้างระบบชลประทานในภาพรวมมีผลสะสมร้อยละ 60.27 และสามารถส่งน้ าให้กับราษฎร  
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการแล้วบางส่วน คาดว่าจะสามารถด าเนินการก่อสร้างระบบชลประทานให้แล้วเสร็จได้ทั้งหมด 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน)  
รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ ส านักงาน  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการพิเศษ  
เพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2563 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
281063 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองน้ าหู เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองน้ าหู เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองน้ าหู  
ในท้องที่ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
จากผู้ใช้น้ าที่น าน้ าไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์  
ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า กรมชลประทานโดยโครงการชลประทานระยอง รายงานว่ามีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทาน

คลองน้ าหู เพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากข้ึน ท าให้ปริมาณของน้ าในแหล่ง
เก็บกักมีปริมาณลดลง การเก็บค่าชลประทานจะเป็นการแก้ปัญหาการใช้น้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางน้ าชลประทาน
ดังกล่าวได้ก าหนดให้เป็นทางน้ าชลประทานตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทาน
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 5/2561) ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2561 แล้ว 

2. ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ าให้มีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานอย่างเต็มที่ 
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งท าให้ทราบถึงปริมาณของน้ าที่ขาดไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับ
การขออนุญาตใช้น้ าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรก าหนดให้ทางน้ า
ชลประทานคลองน้ าหู ในท้องที่ต าบลเนินพระ อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน เพื่อน าเงินที่เรียกเก็บเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุง
บ ารุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะท าให้การใช้เงินงบประมาณในส่วนนี้น้อยลง ส าหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่า
ชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองน้ าหู เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2563 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
281063 
 
เรื่อง : แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 - 2565 
 
สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565 
เพื่อเป็นกรอบแนวทางส าคัญให้บุคลากรภาครัฐ ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐน าไปด าเนินการด้านพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐให้เป็นทิศทางเดียวกันตอบเป้าประสงค์ของการเป็นบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับความเช่ือถือไว้วางใจ  
จากประชาชนในฐานะ “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม” ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  
มีขนาดเล็กและโปร่งใส และสร้างผลผลิตและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศและยกระดับชีวิตของประชาชน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบแนวทางให ้

1) บุคลากรภาครัฐใช้ในการบริหารการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง โดยการประเมินและวางแผนการพัฒนาของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

2) หน่วยงานและผู้บริหารภาครัฐใช้ในการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐทุกคนมีกรอบความคิดและทักษะที่
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกและบริบทประเทศในปัจจุบันและอนาคต 

3) หน่วยงานภาครัฐสร้างระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem) ที่เอื้อให้บุคลากรภาครัฐเกิดการเรียนรู้ 
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. หลักการและแนวคิด ที่น ามาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
1) แนวคิดการเรียนรู้และพัฒนาในศตวรรษที่ ๒๑ (21st Century Skills) 
2) การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในการท างานท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของบุคลากร 
๓) รูปแบบการเรียนรู้และพัฒนาที่มีเป้าหมายและให้ความส าคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีกับการท างาน

ในหน่วยงานราชการ (Employee Experience) 
๔) การพัฒนาท่ีค านึงถึงการขับเคลื่อนภารกิจหลักของภาครัฐ ๔ ด้าน ประกอบดว้ย (๑) ด้านการพัฒนานโยบาย 

(๒) ด้านการให้บริการและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน (๓) ด้านการบริหารสัญญาจ้าง และ (๔) ด้านการบริหาร
เครือข่าย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ก.พ./กษ. (สกธ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อไม่ ให้ เกิดความซ้ าซ้อน และค านึงถึงกรอบระยะเวลา 
การด าเนินงานด้านงบประมาณเพื่อให้ได้รับงบประมาณมาพัฒนาบุคลากร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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๕) การพัฒนาที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และการเติบโตตามเส้นทางอาชีพ เพื่อการพัฒนาภาวะผู้น าในทุก
ระดับ 

๖) การเรียนรู้และพัฒนาเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนและทุกฝ่าย 
3. ประเด็นการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ได้ก าหนดประเด็นและแนวทางการด าเนินการ
ส าหรับบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐไว้ ๓ ประการ ดังนี ้

1) ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ระบบนิเวศในการท างาน (Ecosystem) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีสภาพแวดล้อมและระบบการท างานที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้และการพัฒนากรอบความคิดและกรอบทักษะ ส าหรับการท างานและการด าเนินชีวิตท่ามกลางความท้าทาย 
ในยุคดิจิทัลและศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒) ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนากรอบทักษะ (Skillsets) การท างานในยุคดิจิทัลและศตวรรษที่  ๒๑ 
และการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการขับเคลื่อนภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบราชการในอนาคต เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีทักษะที่จ าเป็น ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาครัฐ 
สร้างผลลัพธ์เชิงนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชน และ การผสานการท างานและการใช้ชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3) ประเด็นการพัฒนาที่  ๓ ปลูกฝังบุคลากรภาครัฐให้มีกรอบความคิด  (Mindset) ในการเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง การมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและท างานบนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่างเหมาะสม  
และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีคุณลักษณะ 
ในการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนา ให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนรวม ท างานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่น 
ในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากลที่สอดรับกับยุคดิจิทัล เพื่อร่วมกันสร้างภาครัฐที่ทันสมัย เป็นที่พึ่งของ
ประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจได้  

4. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 
การด าเนินการตามแนวทางดังกล่าวนี้ มุ่งหวังที่จะน าบุคลากรและหน่วยงานภาครัฐ ไปสู่การได้รับความเชื่อถือ

ไว้วางใจจากประชาชนในฐานะ “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
มีขนาดเล็กและโปร่งใส สร้างผลผลิตและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประเทศ และยกระดับชีวิตของประชาชน โดย 

1) บุคลากรภาครัฐในอนาคต เป็นผู้ที่ ‘มองภาพใหญ่และเข้าใจภารกิจขององค์กร’ โดยเข้าใจบริบทแวดล้อมที่มี
ผลต่อภารกิจงานขององค์กรภาครัฐและบทบาทหน้าที่ของตนเอง (Big Picture Thinker) ‘เป็นนวัตกรที่เน้นสร้าง
ผลสัมฤทธิ์’ ที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อส่วนรวมและประชาชน (Result-oriented Innovator) ‘ยึดมั่นในมาตรฐาน
จริยธรรม’ และการท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม (Person of Integrity) และ ‘ให้ความส าคัญกับการท างานบูรณา
การ’ และสร้างพันธมิตรกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนผู้รับบริการ (Professional Collaborator)  

2) หน่วยงานภาครัฐ มีระบบนิเวศในการท างานที่เหมาะสมและสอดรับกับบริบท  สามารถส่งเสริม 
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ให้บุคลากรภาครัฐเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังออกมาได้อย่างมี
ประสิทธิผล และสามารถดึงดูดและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

พ.ศ. 2563 – 2565 ตามทีส่ านักงาน ก.พ. เสนอ เนื่องจากเป็นการวางแนวทางเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้สอดคล้อง
กับบริบทของการขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยี ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ความส าคัญของการสร้างนวัตกรรม 
และการรับมือหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Post-Covid Era) แต่ทั้งนี้ ขอให้ส านักงาน 
ก.พ. พิจาณาการบูรณาการหรือผสานแนวทางการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 
2565 ร่วมกับแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ส านักงาน ก.พ. จัดท าขึ้น และให้ส่วนราชการพัฒนาบุคลากร 
ตามแนวทางดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน และค านึงถึงกรอบระยะเวลาการด าเนินงานด้านงบประมาณเพ่ือให้ได้รับ
งบประมาณมาพัฒนาบุคลากร ซึ่งส่วนราชการต้องจัดท าค าของบประมาณล่วงหน้า 1 ปี และส่วนราชการส่วนใหญ่ได้
จัดท าค าของบประมาณปี 2565 แล้ว 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ ทั้งนี้ ให้ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการ
ต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงาน ก.พ.ร. 
และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการและส่งเสริมองค์การมหาชนไปพิจารณาด าเนินการในสว่นท่ีไม่เกี่ยวข้องต่อไป 
ส าหรับภาระงบประมาณที่เกิดจากการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565  
ให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
  

https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/process_dev_digital.pdf
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/process_dev_digital.pdf
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2563 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
281063 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรา่งกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา 
พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนาท่ีได้ด าเนินงานตามโรงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นร่างกฎกระทรวงที่ก าหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม ท่ีเรียกเก็บตามพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ แก่โรงงาน ของมูลนิธิชัยพัฒนา ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้
เป็นการให้ประโยชน์แก่มูลนิธิชัยพัฒนา จึงไม่จ าต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบกิจการโรงงานแต่อย่างใด 

2. สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
1) ช่ือกฎกระทรวง : “กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่โรงงานของมูลนิธิ ชัยพัฒนา พ.ศ. ....” 
2) บทอาศัยอ านาจ : “อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่ง พระราชบัญญัติโรงงาน  

พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๔๓ วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ โรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒” 

3) เนื้อหา : “ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา” 

3. ข้อกฎหมาย 
1) มาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ  

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติว่า “ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการ ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอื่น กับออกประกาศเพื่อ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 

2) มาตรา ๔๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติว่า “ค่าธรรมเนียมรายปีส าหรับโรงงานจ าพวกที่ ๒ ตามวรรคหนึ่ง ที่อยู่ในเขตองค์กร

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

เพื่อเป็นการส่งเสริมโรงงานของมูลนิธิให้เกิดขึ้นและมีการ
ด าเนินการโดยไม่มีภาระ ค่าใช้จ่ายเรื่องค่าธรรมเนียมอันจะเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐมนตรีแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑/๑ แล้ว รัฐมนตรีจะออกกฎกระทรวงลดหรือ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวมิได้ เว้นแต่มีเหตุอันควรอันเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อประโยชน์
ในการส่งเสริมกิจการให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจะออกกฎกระทรวงลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเหตุ ดังกล่าวก็ได้” 

4. ปัจจุบันมูลนิธิชัยพัฒนามีโรงงานจ านวน 3 โรงงาน ในเบื้องต้นหากพิจารณาเพียงค่าธรรมเนียมรายปีที่มูลนิธิ
ชัยพัฒนาจะต้องช าระในแต่ละปีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมรายปี
ส าหรับผู้ประกิจการโรงงานจ าพวกที่ 2 และโรงงานจ าพวกที่ 3 พ.ศ. 2563 จะท าให้รัฐสูญเสียรายได้จากเงิน
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมเป็นเงินประมาณ 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรายได้ที่รัฐจะสูญเสียไปมีมูลค่า
ไม่มากเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการด าเนินการของโรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการ เนื่องจากมูลนิธิ ชัยพัฒนาได้จัดตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พัฒนาสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชน
ในด้านเศรษฐกิจและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการด าเนินการตาม วัตถุประสงค์ดังกล่าว อาจมีการประกอบกิจการ
โรงงานภายใต้บังคับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมอยู่ด้วย โรงงานดังกล่าวจึงมีภาระที่
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตาม พระราชบัญญัติฯ ท าให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายแก่มูลนิธิ ดังนั้น เมื่อการด าเนินการ
ของมูลนิธิเป็นไปเพื่อสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม อันมิใช่เป็นการด าเนินงานในทางธุรกิจ
เต็มรูปแบบ จึงสมควรที่จะ ด าเนินการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของมูลนิธิชัยพัฒนาโดยการก าหนดให้มีการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา 
ตามที่ กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เพื่อเป็นการส่งเสริมโรงงานของมูลนิธิให้เกิดขึ้นและมีการด าเนินการโดยไม่มีภาระ 
ค่าใช้จ่ายเรื่องค่าธรรมเนียมอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมให้แก่โรงงานของมูลนิธิชัยพัฒนา พ.ศ. ....  ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2563 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
281063 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุม ครั้งท่ี 25/2563 และครั้งที่ 26/2563 
 
สารัตถะ : คกง. เสนอ ครม. พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุม  
ครั้งท่ี 25/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 26/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 

1. อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันสู่ Oleochemical แบบครบวงจรภายหลัง
ผลกระทบ COVID – 19 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยปรับลดกรอบวงเงินโครงการงานฯ จาก 22,500,000 บาท เป็น 22,064,600 บาท 
และให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน 3.1 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดฯ) พร้อมทั้งมอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ 

2. อนุมัติโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรท่องเที่ยวไทย เพื่อรองรับการท่องเที่ยว
วิถีใหม่ (New Normal) ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) โดยปรับลดกรอบวงเงินโครงการฯ 
จาก 72,000,000 บาท เป็น 66,681,600 บาท และให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน 3.1 ตามบัญชีท้ายพระราช
ก าหนดฯ พร้อมท้ังมอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ 

3. อนุมัติโครงการพัฒนาเนินทรายงาม (Sand Dune) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามเส้นทางท่องเที่ยว 
Scenic Route ของกรมการท่องเที่ยว กก. โดยปรับลดกรอบวงเงินโครงการฯ จาก 21,227,000 บาท เป็น 19,126,300 บาท  
และให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน 3.1 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้กรมการท่องเที่ยว  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ 

4. อนุมัติโครงการต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัย  
ด้านสุขอนามัย (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism Services) เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยว
คุณภาพสูง ของส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว (สป.กก.) กก. กรอบวงเงิน 4,059,800 บาท โดยใช้จ่ายจาก
เงินกู้ภายใต้แผนงาน 3.1 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ พร้อมทั้งมอบหมายให้ สป.กก. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ

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

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
พ.ศ. 2563 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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โครงการฯ 
5. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการตามข้อ 1. – 4. ด าเนินการดังนี ้

5.1 รับความเห็นและข้อสังเกตของ คกง. ไปพิจารณาประกอบการด าเนินโครงการฯ ตามขั้นตอน (ถ้ามี) 
5.2 จัดท าความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สามารถ

จัดหาเงินกู้เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ 
5.3 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้รวมถึงปัญหาอุปสรรค โดยจัดส่ง

ให้ สบน. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง (กค.) ก าหนด ภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดไป 
5.4 ประสานกับ กค. ในการรายงานขีดความสามารถในการช าระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชก าหนดฯ ด้วย 
6. รับทราบผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ของมหาวิทยาลัยมหิดล  

และผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ของจังหวัดตรัง จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดกระบี่ 
พร้อมท้ังให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการดังกล่าวใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ ตามขั้นตอนต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คกง. รายงานว่า ที่ประชุม คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 และครั้งที่ 

26/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ได้เห็นชอบโครงการ เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ จ านวน 4 โครงการ 
โดยมีสาระส าคัญของโครงการสรุปได้ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันสู่ Oleochemical1 แบบครบวงจรภายหลังผลกระทบ 
Covid - 19 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี อว. 

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์  เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันเข้าสู่

ระบบมาตรฐานที่สนับสนุนให้มีการผลิตปาล์มน้ ามันอย่างยั่งยืน ตั้งแต่เกษตรผู้ผลิต
ทะลายปาล์ม โรงสกัดน้ ามันปาล์ม และโรงกลั่นน้ ามันปาล์ม (Roundtable on 
Sustainable Plam Oil - RSPO) 

กิจกรรม  เตรียมความพร้อมโดยให้ความรู้ จัดอบรม และเป็นพ่ีเลี้ยงเกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์ม และโรงงานสกัดปาล์มน้ ามันในพื้นที่เป้าหมายให้สามารถเข้าสู่มาตรฐาน RSPO  

 จัดท าห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 
รองรับการจัดท ามาตรฐาน RSPO และให้บริการวิเคราะห์คุณภาพปาล์มน้ ามันและ
งานวิชาการให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการปาล์มน้ ามัน 

 พัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ Oleochemical ที่มีความเป็นไปได้ 
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ในเชิงพาณิชย์ โดยประกอบเครื่องต้นแบบสกัดวิตามินเอ และอุปกรณ์กลั่นแยกกรด
ไขมันท่ีมีมูลค่าสูง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องส าอาง 

 พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Oleochemical ที่มีความเป็นไปได้ในเชิง
พาณิชย์ อย่างน้อย 5 ผลิตภัณฑ์  

 อบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ 
ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร กระบี่ ระนอง และนครศรีธรรมราช ไม่น้อยกว่า 
200 ราย 

งบประมาณ 22,064,600 บาท  
กรอบระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

1Oleochemical หมายถึง การผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพจากน้ ามันพืชหรือไขมันสัตว์ 

2. โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการของบุคลากรท่องเที่ยวไทย เพ่ือรองรับการท่องเที่ยววิถี
ใหม่ (New Normal) ของกรมการท่องเท่ียว กก. 

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์  เพื่อยกระดับคุณภาพและพัฒนาการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจและ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) 
 เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย 

กิจกรรม  คัดเลือกจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินโครงการฯ 
 จัดอบรมและมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินงาน โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมาย

ออกเป็น 7 กลุ่ม หลักสูตรการอบรม 18 ช่ัวโมง (3 วัน) ครั้งละ 250 คน จ านวน 48 ครั้ง 
รวม 12,000 คน 

งบประมาณ 66,681,600 บาท  
กรอบระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

3. โครงการพัฒนาเนินทรายงาม (Sand Dune) ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามเส้นทางท่องเที่ยว 
Scenic Route ของกรมการท่องเท่ียว กก. 
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รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายงาม (Sand Dune) อ าเภอปะทิว  

จังหวัดชุมพร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต้นแบบ เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ 
(New Normal) ตามเส้นทางท่องเที่ยว Scenic Route 

 เพื่อส่งเสริมและสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
ฝั่งทะเลตะวันออก (Thailand Riviera) 

กิจกรรม  จ้างที่ปรึกษาส ารวจและรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดท าแผนพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเนินทรายงามและพื้นที่เช่ือมโยง 

 ก่อสร้างและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นขั้นพื้นฐานในแหล่ง
ท่องเที่ยวเนินทรายงาม 

 จัดอบรมบุคลากรทุกภาคส่วน จ านวน 8 ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวนครั้งละไม่น้อยกว่า 50 คน 

 จดักิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยว 
งบประมาณ 19,126,300 บาท  

กรอบระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 

4. โครงการต้นแบบเพ่ือยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สุขอนามัย (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่ (New Normal Tourism Services) เพ่ือมุ่งสู่การท่องเที่ยว
คุณภาพสูง ของ สป.กก. กก.  

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์  เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความรู้และยกระดับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ

ให้สามารถปรับปรุงสถานประกอบการให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย 
(SHA) 

กิจกรรม  ประสานและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 10 ประเภทกิจกรรมในแต่ละจังหวัด 
 จัดอบรมผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการ

แก่ผู้ประกอบการให้สามารถปรบัปรุงสถานประกอบการให้ไดม้าตรฐาน SHA ในพื้นที่ 4 
จังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง) ระยะเวลา 2 วัน 

งบประมาณ 4,059,800 บาท  
กรอบระยะเวลา 1 ปี (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
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5. แผนงานที่ 3.22 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดตรัง จังหวัดปราจีนบุรี 
และจังหวัดกระบี่ 

คณะรัฐมนตรีมีมติ (4 สิงหาคม 2563) อนุมัติโครงการภายใต้แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของ
จังหวัดรวมทั้งสิ้น 157 โครงการ กรอบวงเงิน 884,625,068 บาท และมีมติ (25 สิงหาคม 2563) อนุมัติโครงการ
ภายใต้แผนงานฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนของจังหวัดรวมทั้งสิ้น 53 โครงการ กรอบวงเงิน 142,386,554 บาท 
โดยให้จังหวัดใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามขั้นตอนต่อไป เพื่อด าเนินโครงการดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดตรัง จังหวัดปราจีนบุรี 
และจังหวัดกระบี่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น ดังน้ี 

โครงการ หน่วยด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน วงเงิน (บาท) 

(1) โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร 
เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล สิงหาคม 63 – สิงหาคม 64 1,200,000 

(2) โครงการส่งเสริมการเกษตร
ต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง เพ่ือการท่องเที่ยว 

ส านักงานเกษตรจังหวัดตรัง ตุลาคม 63 – กรกฎาคม 64 3,750,000 

(3 ) โครงการทอผ้ าภู มิ ปัญ ญ า
ปราจีนบุรี 

ส านักงานพัฒนาชุมชน 
จังหวัดปราจีนบรุ ี

ตุลาคม 63 – กันยายน 64 620,300 

(4) โครงการพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการท่องเที่ยวคุณภาพ 
จังหวัดกระบี่ (Krabi We Care) 

ส านักงาน 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

จังหวัดกระบี ่

ตุลาคม 63 – มีนาคม 64 1,300,000 

รวมกรอบวงเงิน 6,870,300 

2แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ  
โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชน ที่เช่ือมโยงกับการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชน การจัดหาปัจจัยการผลิตและสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการสร้างการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานสุขภาพ 
และมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน 
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มติ ครม. : เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ
เพิ่มเติมว่า ขอแก้ไขข้อความในหนังสือคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ด่วนที่สุด ที่ นร 1106/(คกง.) 371  
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 หน้าที่ 13 ข้อ 3.4.4 ให้ถูกต้อง จากเดิมความว่า “2) มอบหมายให้กรมท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ และด าเนินการ ดังนี้ ” เป็น “2) มอบหมายให้
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ และด าเนินการ ดังนี้ ”  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติรับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563  
และครั้งที่ 26/2563 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอและที่เสนอเพิ่มเติม และให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของแหล่งเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการให้ใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการคา่ใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2563 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
281063 
 
เรื่อง : ผลการเจรจากับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร กรณีการจัดท าตารางข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลกของ

สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเป็นผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราช
อาณาจักร (Brexit) 

 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างไทยและสหภาพยุโรปฯ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยน 
(Exchange of letter) ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรฯ 

2. อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
หรือผู้แทนลงนามย่อก ากับในร่างความตกลงระหว่างไทยและสหภาพยุโรปฯ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of 
letter) ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรฯ เพื่อรับรองว่า เนื้อหาสาระส าคัญในเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวจะไม่มี  
การเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เพื่อให้สหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรสามารถด าเนินการ
ตามกระบวนการภายในของทั้งสองประเทศเพื่อลงนามในความตกลงระหว่างไทยและสหภาพยุโรปฯ และร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยน (Exchange of letter) ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรฯ ตามล าดับ โดยการลงนามย่อในเอกสารทั้งสอง
ฉบับข้างต้นไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันใด ๆ กับไทย จนกว่าร่างเอกสารทั้งสองฉบับจะได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา และได้มี
การลงนามและด าเนินการให้มีผลผูกพันกับไทยต่อไป ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงระหว่างไทย
และสหภาพยุโรปฯ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

3. เห็นชอบให้น าเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างไทยและสหภาพยุโรปฯ และร่าง
หนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of letter) ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรฯ ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

4. อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในความตกลงระหว่างไทยและสหภาพยุโรปฯ และหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of letter) 
ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรฯ ภายหลังจากท่ีรัฐสภาให้ความเห็นชอบ 

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

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการและผู้ส่งออกให้สามารถ
ปรับตัวและวางแผนทางธุรกิจที่จะส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปและ 
สหราชอาณาจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกอดประโยชน์สูงสุดต่อไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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5. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้เอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือผู้แทนลงนามในความตกลงระหว่าง
ไทยและสหภาพยุโรปฯ และหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of letter) ระหว่างไทยและ สหราชอาณาจักรฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ สหราชอาณาจักรได้จัดท าประชามติเกี่ยวกับการถอนตัวออกจากการเป็น

สมาชิกของสหภาพยุโรป (Brexit) โดยผลการท าประชามติดังกล่าว มีข้อสรุปให้สหราชอาณาจักร “ออก” จากสมาชิก
ภาพสหภาพยุโรป ซึ่งขณะนี้ สหราชอาณาจักรอยู่ระหว่างกระบวนการเจรจาแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป 

2. ผลของประชามติที่ให้สหราชอาณาจักรถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ส่งผลให้สหภาพยุโรปต้องแก้ไข
ตารางข้อผูกพันทางภาษีภายใต้องค์การการค้าโลก และสหราชอาณาจักรต้องจัดท าตารางข้อผูกพันทางภาษีภายใต้
องค์การการค้าโลกใหม่จากเดิมที่ได้ผูกพันไว้ภายใต้ตารางข้อผูกพันของสหภาพยุโรปในฐานะที่เป็นสมาชิกของสหภาพ
ยุโรป (EU28) 

3. เมื่อวันท่ี ๒2 มกราคม 2562 กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอร่างกรอบเจรจากรณีการจัดท าตารางข้อผูกพันภายใต้
องค์การการค้าโลกของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรอันเป็นผลเนื่องมาจากการออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจักร (Brexit) ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเจรจากับสหภาพยุโรป  
และสหราชอาณาจักร ร่างกรอบการเจรจาดังกล่าวมีสาระส าคัญคือ ก าหนดเป้าหมายให้เจรจาเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์
โดยรวมที่ไทยจะได้รับหลังจากสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปต้องไม่น้อยไปกว่าที่ไทยเคยได้รับโดยรวมเมื่อครั้ง 
สหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป 

4. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุด ท่ี นร 0505/3749 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 แจ้งว่า 
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งความเห็นของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
และเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

5. ตั้งแต่มกราคม 2562 ไทยได้เจรจาการจัดสรรปริมาณโควตาสินค้าที่มีโควตาภาษีกับสหภาพยุโรปและสหราช
อาณาจักรทั้งหมด 9 ครั้ง 

6. ตามแนวปฏิบัติภายใต้องค์การการค้าโลก ข้อ 28 ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า 
(แกตต์) 1994 ก าหนดให้สมาชิกท่ีต้องการแก้ไขหรือถอนข้อผูกพันในตารางข้อผูกพันจะต้องเจรจาและตกลงกับประเทศ
สมาชิกที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะขอรับการรับรองตารางข้อผูกพันที่ได้ผ่านการเจรจากับสมาชิกที่เกี่ยวข้องแล้วจากสมาชิก
องค์การการค้าโลกทั้งหมด การขอแก้ไขข้อผูกพันในตารางข้อผูกพันของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรจะส่งผล
กระทบต่อการจัดสรรปริมาณสินค้าที่มีโควตาภาษีของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรที่ไทยเป็นผู้ส่งออกส าคัญ อาทิ 
ข้าว มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก ซึ่งในการเจรจากับสหภาพยุโรปและ สหราชอาณาจักร ไทยได้ยืนยัน
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หลักการส าคัญคือ สิทธิประโยชน์โดยรวมที่ไทยจะได้รบัหลงัจากสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปต้องไม่น้อยไปกว่า
ที่ไทยเคยได้รับโดยรวมเมื่อครั้งสหราชอาณาจักรเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ดังนั้น ปริมาณโควตาสินค้าที่มีโควตาภาษีเดิม
ของไทยที่ได้รับจากสหภาพยุโรป 28 ประเทศ จะต้องเท่ากับปริมาณโควตาของไทยที่ได้รับจากสหภาพยุโรป 27 
ประเทศ รวมกับปริมาณโควตาที่ไทยได้รับจากสหราชอาณาจักร (สหภาพยุโรป (EU28) = สหภาพยุโรป (EU27) + 
สหราชอาณาจักร) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผลการเจรจากับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร  

กรณีการจัดท าตารางข้อผูกพันภายใต้องค์การการค้าโลกของสหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร อันเป็นผลเนื่องมาจาก
การออกจากสมาชิกภาพสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) จะท าให้ไทยทราบปริมาณโควตาที่แน่นอนที่จะ
ได้รับจากสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร และเป็นการยืนยันว่าไทยจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องของปริมาณ
โควตาสินค้าที่มีโควตาภาษีตามเดิม เท่ากับที่ไทยเคยได้รับจากสหภาพยุโรปก่อนที่สหราชอาณาจักรจะออกจากสมาชิก
ภาพ คือปริมาณโควตาที่ไทยได้รับจากสหภาพยุโรป 27 ประเทศ และจากสหราชอาณาจักรจะต้องเท่ากับท่ีไทยไดร้ับจาก
สหภาพยุโรป 28 ประเทศ จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการตามข้อเสนอ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการจัดสรรปริมาณสินค้าที่มีโควตาภาษีของ
สหภาพยุโรป และร่างหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of letter) ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการจัดสรร
ปริมาณสินค้าที่มีโควตาภาษีของสหราชอาณาจักร รวม 2 ฉบับ ตามที่กระรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

2. อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
หรือผู้แทนลงนามย่อก ากับในร่างความตกลงฯ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ รวม 2 ฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ รวม 2 ฉบับดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) 

3. อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในความตกลงฯ และหนังสือแลกเปลี่ยนฯ รวม 2 ฉบับ ภายหลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ
แล้ว 

4. ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการออกหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้เอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือผู้แทนลงนามในร่างความตกลงฯ  
และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ รวม 2 ฉบับ ดังกล่าว 

5. ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการแจ้งสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรว่าไทยได้ด าเนินการตามขั้นตอน
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ภายในส าหรับการมีผลใช้บังคับร่างความตกลงระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการจัดสรรปริมาณสินค้าที่มีโควตา
ภาษีของสหภาพยุโรป และร่างหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of letter) ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการ
จัดสรรปริมาณสินค้าที่มีโควตาภาษีของสหราชอาณาจักร รวม 2 ฉบับ เมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบร่างความตกลงฯ 
และร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ รวม 2 ฉบับ แล้ว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2563 วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
281063 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินทีจ่ะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบ้านดู่ ต าบลนางแล และต าบลริมกก อ าเภอเมือง

เชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบ้านดู่ 
ต าบลนางแล และต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดิน 
ที่จะเวนคืนเพ่ือสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงชนบท  
ชร. 5023 และขยายถนน สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนบ้านฝ่ังหมิ่น – บ้านหนองบัวบัวแดง 
และสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207 กับถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 
(กม.ท่ี 15+520) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสรา้งทางหลวงชนบท สายเช่ือม

ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงชนบท ชร.5023 โครงการขยายถนน สายเช่ือมระหว่างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนบ้านฝั่งหมิ่น – บ้านหนองบัวแดง และโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเชื่อมระหว่าง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207 กับถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนท่ี 2 

2. กรมทางหลวงชนบทได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้าน เศรษฐกิจ ในการด าเนินโครงการ 
ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ พบว่า 

1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงชนบท  
ชร.5023 โครงการขยายถนน สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนบ้านฝั่งหมิ่น – บ้านหนองบัวแดง 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 62.25 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) มีค่า 13.44 % อัตรา
ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 1.13 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมในการด าเนินการ 

2) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207 กับถนนเลี่ยงเมือง
เชียงราย ส่วนที่ 2 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 144.50 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR)  
มีค่า 22.87 % อัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 2.18 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสม 

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

เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร 
และการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในการด าเนินการ 
3. ลักษณะของโครงการ 

1) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงชนบท  
ชร. 5023 เป็นโครงการก่อสร้างถนนใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลาง ชนิดผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร เขตทางกว้าง 30 – 52 เมตร รวมระยะทาง
ประมาณ 3.014 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 80 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 3 รายการ 
และโครงการขยายถนน สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับถนนบ้านฝั่งหมิ่น – บ้านหนองบัวแดง  
เป็นโครงการขยายถนนเดิม ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลางชนิดผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่องจราจรกว้าง
ช่องละ 3.00 – 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.50 – 2.50 เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ 2.50 – 4.50 เมตร  
เขตทางกว้าง 16 – 47 เมตร รวมระยะทางประมาณ 3.735 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 45 ไร่ มีอาคาร  
สิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 70 รายการ ซึ่งท้ังสองโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการประมาณ 
500.08 ล้านบาท 

2) โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1207 กับถนนเลี่ยงเมือง
เชียงราย ส่วนที่  2 (กม.ที่  15+520) เป็นโครงการก่อสร้างถนนใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจร พร้อมเกาะกลาง  
ชนิดผิวจราจรแบบลาดยาง ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50 เมตร ทางเท้า (เฉพาะในเขต
ชุมชน) กว้างข้างละ 3.40 เมตร เขตทางกว้าง 30 เมตร รวมระยะทางประมาณ 2.356 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืน
ประมาณ 45 ไร่ มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 3 รายการ ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการประมาณ 
134.00 ล้านบาท 

4. ส านักงบประมาณพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เห็นควรที่กรมทางหลวงชนบทจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ 
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป และส านักงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมตามแผนการใช้จ่ายเงินเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 

ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบ้านดู่  ต าบลนางแล และต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ....  
ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทมีความจ าเป็นต้องสร้างทางหลวงชนบทสายเช่ือมระหว่าง
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงชนบท ชร. 5023 และขยายถนน สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1 กับถนนบ้านฝั่งหมิ่น – บ้านหนองบัวแดง และสร้างทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 1207 กับถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย ส่วนที่ 2 (กม.ที่ 15+520) เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็ว  
แก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิ  
เข้าไปท าการส ารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด ทั้งนี้ กระทรวงเกษตร 
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และสหกรณ์มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ก่อนการก่อสร้างทางหลวงชนบททุกเส้นทางขอให้กรมทางหลวงชนบทให้ความส าคัญ
และตระหนักถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการก่อสร้างทางหลวงชนบทกี ดขวางการไหลของน้ า 
ตามธรรมชาติท าให้ระบายน้ าไม่ทันและอาจเกิดอุทกภัยในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลบ้านดู่ ต าบลนางแล และต าบลริมกก 
อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 


