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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2563 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101163 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 6 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานในเขตโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแควน้อยบ้ารุงแดน  
เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

2. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าหนองทะลอก เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

3. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยเมฆา เป็นทางน ้าชลประทานที่เรียกเก็บค่ า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

4. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยตะโก เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

5. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยยาง เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... และ 

6. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน ้าห้วยลิงโจน  
เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลปะทาน พ.ศ. .... 
รวม 6 ฉบับ ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระส้าคัญ เป็นการก้าหนดให้ทางน้้า
ชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้้าที่น้าไปใช้
เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรรมเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้า 
และให้การใช้น้้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กษ. ได้เสนอ 

1.1 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานในเขตโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาเขื่อนแควน้อย  
เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และให้การใช้น ้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าหนองทะลอก เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.3 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยเมฆา เป็นทางน ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.4 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยตะโก เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.5 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยยาง เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ 

1.6 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน ้าห้วยลิงโจน  
เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 6 ฉบับ มาเพื่อด้าเนินการ โดยมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง  
เป็นทางน ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น ้าท่ีน้าน ้าไปใช้เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น
นอกจากภาคเกษตรกรรรม เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และให้การใช้น ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 วันท่ี 20 สิงหาคม 2556 และวันที่ 18 ตุลาคม 2559 
อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1.1 – 1.6 ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการ
ต่อไปได้ 

3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 6 ฉบับเสร็จแล้ว โดยมีการแก้ไขชื่อทางน้้า
ชลประทานตามข้อ 1.1 เป็น “ทางน้้าชลประทานในเขตโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแควน้อยบ้ารุงแดน”  
เพื่อให้ช่ือโครงการสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในของกรมชลประทาน ส่วนร่างกฎกระทรวง
ตามข้อ 1.2 – ข้อ 1.6 มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการร่างกฎหมาย) ซึ่ง กษ. (กรมชลประทาน) ได้ให้ความเห็นชอบ
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 6 ฉบับแล้ว 

4. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
2562 ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 6 ฉบับ ตามข้อ 3. ให้ กษ. พิจารณาทบทวน
อีกครั งหนึ่ง 

5. กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรด้าเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 6 ฉบับ ตามข้อ 4. ที่ สคก. ตรวจ
พิจารณาแล้วต่อไป จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี  รวม 6 ฉบับดังกล่าว มาเพื่อด้าเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ดังกล่าว รวม 6 ฉบับ ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้ด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2563 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101163 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 8 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานในเขตโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เป็นทางน ้าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

2. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองหนองนาค เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

3. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน ้าห้วยแสง  
เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

4. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานในเขตโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโดมน้อย เป็นทางน ้าชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

5. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าวังปลาหมอ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

6. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยแร้ง เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

7. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน ้ากิ่วลม เป็นทางน ้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ 

8. ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้ากิ่วคอหมา เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 8 ฉบับ ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ทางน้้า
ชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน้้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้้าท่ีน้าน้้าไปใช้
เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรมเพ่ือระโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้้า 
และให้การใช้น้้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และให้การใช้น ้า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กษ. ได้เสนอ 

1.1 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานในเขตโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เป็นทางน ้าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.2 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองหนองนาค เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

1.3 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน ้าห้วยแสง  
เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.4 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานในเขตโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาโดมน้อย เป็นทางน ้า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.5 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าวังปลาหมอ เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.6 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้าห้วยแร้ง เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.7 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานคลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน ้ากิ่วลม  
เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ 

1.8 ร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานอ่างเก็บน ้ากิ่วคอหมา เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 8 ฉบับ มาเพื่อด้าเนินการ โดยมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้ทางน ้าชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง  
เป็นทางน ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น ้าท่ีน้าน ้าไปใช้เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น
นอกจากภาคเกษตรกรรมเพื่อระโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน ้า และให้การใช้น ้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 วันที่ 5 สิงหาคม 2552 วันที่ 15 กันยายน 2552 
และวันท่ี 8 มีนาคม 2554 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1.1 – ข้อ 1.4 และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้ว
ด้าเนินการต่อไปได้ ซ่ึง สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงทั้ง 4 ฉบับเสร็จแล้ว  มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบ 
การร่างกฎหมาย) โดย กษ. (กรมชลประทาน) ได้ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงทั ง 4 ฉบับแล้ว 

3. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1.5 – ข้อ 1.8 ที่ สคก. 
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ กษ. เสนอ และให้ด้าเนินการต่อไปได้ 

4. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2. และข้อ 3. รวม 8 ฉบับ ให้ กษ. พิจารณาทบทวน  
อีกครั งหนึ่ง 

5. กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรด้าเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวรวม 8 ฉบับ ตามข้อ 4. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
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ต่อไป จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี  รวม 8 ฉบับดังกล่าว มาเพื่อด้าเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก้าหนดให้ทางน ้าชลประทาน เป็นทางน ้าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ดังกล่าว รวม 8 ฉบับ ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
และให้ด้าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2563 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101163 
 
เรื่อง : ขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต้าบลจะแนะ อ้าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขต

ปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให้ขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต้าบลจะแนะ  
อ้าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กษ. ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต้าบลปูโยะ ต้าบลมูโนะ อ้าเภอสุไหงโก -ลก  

และต้าบลจะแนะ อ้าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... มาเพื่อด้าเนินการ ซ่ึงมีสาระส้าคัญ
เป็นการก้าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต้าบลปูโยะ ต้าบลมูโนะ อ้าเภอสุไหงโก-ลก และต้าบลจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมือ่วันท่ี 24 เมษายน 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1. ตามที่ กษ. 
เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. แจ้งว่า ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 2 เสร็จแล้ว โดยแก้ไขช่ือเป็น “ร่างพระราช
กฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต้าบลจะแนะ อ้าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ...” 
และตัดพ้ืนที่ในต้าบลปูโยะ และต้าบลมูโนะ อ้าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ออกจากพ้ืนที่ท่ีจะน้ามาก้าหนดเป็น
เขตปฏิรูปที่ดินตามร่างพระราชกฤษฎีกาฯ คงเหลือพื นที่ที่จะน้ามาก้าหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่ต้าบลจะแนะ 
อ้าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เท่านั น โดยมีเนื อที่ประมาณ 105 -0-00 ไร่ ตามที่ส้านักงานการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมได้ตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงในส่วนนี แล้ว ทั งนี  ส้านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
ได้มีหนังสือยืนยันให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชกฤษฎีกานี แล้ว 

4. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตั งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เมื่อวันที ่10 กรกฎาคม 2562 
ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 3. ให้ กษ. พิจารณาทบทวนอีกครั งหนึ่ง 

5. กษ. เสนอว่า โดยผู้ที่ เสนอขายที่ดินได้ขอยกเลิกการเสนอขายที่ดินกับส้านักงานการปฏิรูปที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรม จ้านวน 1 แปลง รวมเนื อที่ 105 -0-00 ไร่ ท้าให้ไม่มีพื นที่ที่จะน้ามาก้าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน การปรับปรุงกฎระเบียบเพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตามร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต้าบลจะแนะ อ้าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 
พ.ศ. .... อีกต่อไป จึงเห็นควรยกเลิกการก้าหนดเขตปฏิรูปที่ดินและขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

มติ ครม. : อนุมัติให้ถอนร่างพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต้าบลจะแนะ อ้าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  
ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2563 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101163 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา 

1) ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซ่ึงมีสาระส้าคัญเป็นการก้าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาล โดยมีสภาการ
สัตวบาลเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่และอ้านาจในการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวบาล เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและก้าหนดมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพการสัตวบาลเพ่ือให้การประกอบวิชาชีพการสัตวบาลเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน 

2) รับทราบแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส้าคัญของกฎหมายล้าดับ
รองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 1) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กษ. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... มาเพื่อด้าเนินการ โดยมีเหตุผลว่า เนื่องจาก 

การเลี ยงสัตว์ของประเทศไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก เป็นที่ไว้วางใจจากประเทศที่มีมาตรฐาน 
การบริโภคอาหารสูง ซึ่งต้องการอาหารที่มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัยสูง เพื่อความยั่งยืนและความมั่นคงของกิจการ
ปศุสัตว์ของประเทศ จึงต้องมีมาตรการที่เช่ือถือได้ในการผลิตทุกขั นตอน ดังนั น ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาลจะต้องเป็นผู้ 
ที่มีความรู้ความสามารถที่ดี มีความรับผิดชอบสูงและมีจรรยาบรรณในการท้างาน และเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ  
และมาตรฐานวิชาชีพสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเลี ยงสัตว์เพื่อการค้า  
ซึ่งเป็นหัวใจส้าคัญด้านเศรษฐกิจ จึงจ้าเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสัตวบาลขึ นใช้บังคับ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล  
พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ ในข้อ 1. และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด้าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. แจ้งว่าได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 2. เสร็จแล้ว โดยแก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติ
เป็น “พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....”เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายวิชาชีพอื่น แก้ไขบันทึกหลักการ 
และเหตุผล การอ้างบทบัญญัติจ้ากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขวันใช้บังคับเป็นเก้าสิบวัน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้มีกฎหมายควบคุม ก้ากับดูแลผู้ประกอบอาชีพสัตวบาล 
อันเป็นการสร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการการจัดการเลี ยงสัตว์ 
และผลิตสัตว์ในทางการค้า การศึกษา การวิจัยของประเทศไทย 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเตรียมการบังคับใช้กฎหมาย ทั งนี  กษ.  
ได้ยืนยันให้ความเห็นชอบแล้ว 

4. ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 3. ให้ กษ. พิจารณายืนยันอีกค รั งหนึ่ง 
เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ 

5. กษ. ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 4. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว ยืนยันให้ด้าเนินการร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวต่อไป 

6. กษ. ได้ด้าเนินการตามแนวทางการจัดท้าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ www.dld.go.th และจัด
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ได้จัดท้ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การด้าเนินการ
เพื่อรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท้าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 และได้เผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นพร้อมการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
กฎหมายผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบแล้ว ทั้งน้ี ร่างพระราชบัญญัติน้ีได้ก้าหนดให้มีการออก
กฎหมายล้าดับรอง จ้านวน 27 ฉบับ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ที่ส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรต่อไป 

2. รับทราบแผนในการจัดท้ากฎหมายล้าดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระส้าคัญของกฎหมายล้าดับ
รองที่ต้องออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2563 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101163 
 
เรื่อง : การแต่งตั งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด้ารงต้าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  (นายประพิศ จันทร์มา และนาย

อาชว์ชัยชาญ เลี ยงประยูร) (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ด้ารง
ต้าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จ้านวน 2 ราย เพื่อทดแทนต้าแหน่งที่ว่าง ดังนี  

1. นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน ด้ารงต้าแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน 
2. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้ารงต้าแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว 

ทั งนี  ตั งแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแตง่ตั งเป็นต้นไป และรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีต้าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงว่าง เนื่องจากผู้ครองต้าแหน่งเดิมได้รับการ

แต่งตั งให้ด้ารงต้าแหน่งอื่น และเกษียณอายุราชการท้าให้ต้องพ้นจากราชการ ตั งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์ขออนุมัติแต่งตั งข้าราชการให้ด้ารงต้าแหน่งประเภทบริหาร

ระดับสูง เพื่อทดแทนต้าแหน่งที่ว่าง จ้านวน 2 ราย ดังกล่าว 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้
ขอให้ส้านักงานองคมนตรีน้าความกราบทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั งข้าราชการทั ง 2 ราย ดังกล่าว  
ให้ด้ารงต้าแหน่งต่อไป 

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

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องและสามารถน้ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและภารกิจส้าคัญที่รัฐบาลมอบหมาย 
ไปปฏิบัติให้เกิดผลส้าเร็จตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของเกษตรกร และก่อให้เกิดการพัฒนาระดับพื นท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2563 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101163 
 
เรื่อง : การก้าหนดราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 

2560/2561 และฤดูการผลิตปี 2561/2562 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี  

1. เห็นชอบการก้าหนดราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้าย 
ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เป็นรายเขต 9 เขต โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตรา 790.62 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับ
ความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก้าหนดอัตราขึ น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 47.44 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.  
ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย เท่ากับ 338.84 บาทต่อตันอ้อย 

2. เห็นชอบการก้าหนดราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้าย 
ฤดูการผลิตปี 2561/2562 เป็นรายเขต 9 เขต โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตรา 680.77 บาทต่อตันอ้อย ณ  
ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก้าหนดอัตราขึ น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 40.85 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.  
ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย เท่ากับ 291.76 บาทต่อตันอ้อย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. พระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 มาตรา 55 และมาตรา 56 ก้าหนดว่าภายในเดือนตุลาคม

ของทุกปี ให้คณะกรรมการบริหารก้าหนดราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย  
ขั นสุดท้าย และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้วให้เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบราคา
อ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้าย ก่อนที่ส้านักงานคณะกรรมการอ้อย  
และน ้าตาลทราย จะออกประกาศและน้าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และในกรณีที่ราคาอ้อยขั นสุดท้าย  
และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายต่้ากว่าราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิต 
และจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น ให้กองทุนอ้อยและน ้าตาลทรายจ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานเท่ากับส่วนต่างดังกล่าว  
แต่ชาวไร่อ้อยไม่ต้องส่งคืนค่าอ้อยท่ีได้รับเกิน 

2. มติคณะรัฐมนตรีวันที่  19 มิถุนายน 2561 เห็นชอบการก้าหนดราคาอ้อย ขั นต้น ฤดูการผลิต ปี 
2560/2561 เป็น 2 ราคา ดงันี  

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

เพื่อให้มีผลบังคับใช้ และเพื่อให้กองทุนอ้อยและน ้าตาลทราย
จ่ายเงินชดเชยให้แก่โรงงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก้าหนดตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย  
พ.ศ. 2527 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1) ก้าหนดราคาอ้อยขั นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ในเขตค้านวณราคาอ้อยที่ 1 2 3 4 6 7 และ 9 
ในอัตรา 880 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก้าหนดอัตราขึ น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 
52.80 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้นฤดูการผลิต
ปี 2560/2561 เท่ากับ 377.14 บาทต่อตันอ้อย 

2) ก้าหนดราคาอ้อยขั นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 ในเขตค้านวณราคาอ้อยที่ 5 ในอัตรา 830 บาท
ต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก้าหนดอัตราขึ น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 49.80 บาท ต่อ 1 
หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้นฤดูการผลิตปี 2560/2561 
เท่ากับ 355.71 บาทต่อตันอ้อย 

3. มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 มกราคม 2562 เห็นชอบการก้าหนดราคาอ้อยขั นต้นและผลตอบแทนการผลิต
และจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น ฤดูการผลิตปี 2561/2562 ในอัตรา 700 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่  
10 ซี.ซี .เอส. และก้าหนดอัตราขึ น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 42 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี .ซี .เอส. ต่อเมตริกตัน  
และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นต้น เท่ากับ 300 บาทต่อตันอ้อย 

4. การก้าหนดราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 
2560/2561 และฤดูการผลิตปี 2561/2562 เป็นการด้าเนินการตามความในมาตรา 17 (22) และ (23) มาตรา 
49 มาตรา 54 มาตรา 55 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 และประกาศ
คณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย เรื่อง การจัดท้าประมาณการรายได้ การก้าหนดและการช้าระราคาอ้อยและค่าผลิต
น ้าตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ. 2561 

5. มติคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ครั งท่ี 7/2563 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 มีดังนี  
1) เห็นชอบข้อมูลองค์ประกอบ และหลักเกณฑ์การค้านวณราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิต

และจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2560/2561 
2) เห็นชอบการก้าหนดราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้าย  

ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เป็นรายเขต 9 เขต โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตรา 790.62 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับ
ความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก้าหนดอัตราขึ น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 47.44 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.  
ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย เท่ากับ 338.84 บาทต่อตันอ้อย 

6. มติคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ครั งท่ี 10/2563 วันท่ี 8 กันยายน 2563 มีดังนี  
1) เห็นชอบข้อมูลองค์ประกอบการค้านวณราคาอ้อยขั นสุดท้าย และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่าย

น ้าตาลทรายขั นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2561/2562 
2) เห็นชอบการก้าหนดราคาอ้อยขั นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้าย 

ฤดูการผลิตปี 2561/2562 เป็นรายเขต 9 เขต โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตรา 680.77 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับ
ความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก้าหนดอัตราขึ น/ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 40.85 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี .เอส.  



13 

 

ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทราย เท่ากับ 291.76 บาทต่อตันอ้อย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบ การก้าหนดราคาอ้อยขั นสุดท้าย 

และผลตอบแทนการผลิตและจ้าหน่ายน ้าตาลทรายขั นสุดท้าย  ฤดูการผลิตปี ๒๕60/๒๕61 และฤดูการผลิตปี 
2561/2562 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทรายแล้ว 
และเป็นการด้าเนินการตามพระราชบัญญัติอ้อยและน ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม (ส้านักงานคณะกรรมการอ้อย
น ้าตาลทราย) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส้านักงบประมาณ และส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2563 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101163 
 
เรื่อง : การรับรอง (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งในการปรับตัวรับภัยแล้ง 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งในการปรับตัว
รับภัยแล้ง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. กระทรวงมหาดไทยได้เสนอเรื่อง การรับรอง (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็ง 

ในการปรับตัวรับภัยแล้ง โดย (ร่าง) ปฏิญญา ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคในการจัดการ  
ภัยแล้ง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับแผนงานประชาคมอาเซียนเพื่อปรับตัวเข้ากับภัยแล้ง การตั งเครือข่ายและชุ มชน 
เพื่อช่วยกันเตรียมพร้อม และปรับตัวรับภัยแล้งในภูมิภาคต่างๆ ทั งนี  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย ได้ประสานกับส้านักเลขาธิการอาเซียนว่า ในเบื องต้นประเทศไทยไม่มีข้อขัดข้องต่อหลักการ  
ของ (ร่าง) ปฏิญญา ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังไม่สามารถให้การรับรอง (ร่าง) ปฏิญญา อย่างเป็นทางการ
จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

2. ในการนี  กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (ร่าง) ปฏิญญา ดังกล่าว อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ 
ทางการเมืองในการด้าเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในอาเซียนเพื่อรับมือกับภัยแล้ง เป็นประโยชน์และมีความส้าคัญ
อย่างยิ่งส้าหรับประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ในการเตรียมความพร้อมสร้างภูมิคุ้มกันร่วมกัน ประกอบกับการ  
(ร่าง) ปฏิญญาฯ ดังกล่าวมีเนื อหาครอบคลุมการท้างานทั งด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการจัดการภัยพิบัติ อีกทั งได้มีการ
หารือกับส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
และกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศแล้ว จึงเห็นควรเสนอ (ร่าง) ปฏิญญาฯ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ น  

และมีพื นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ น ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ซึ่งถือว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  
ลดผลกระทบรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับสถานการณ์ 
ที่จะเกิดขึ นจากภัยแล้ง พร้อมทั งสามารถรับมือและฟื้นคืนกลับได้โดยเร็ว
เมื่อเกิดภัย 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รวมทั งยังสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเป็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  
ลดผลกระทบรวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเตรียมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ นจากภัยแล้ง พร้อมทั งสามารถรับมือ
และฟื้นคืนกลับได้โดยเร็วเมื่อเกิดภัย จึงเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และหากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วย
การสร้างความเข้มแข็งในการปรับตัวรบัภัยแลง้ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความ
เห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั งให้ชี แจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ทั งนี   
ให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2563 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101163 
 
เรื่อง : ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  

การผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 - 2564 และการพักช้าระหนี ต้นเงินพร้อมดอกเบี ยโครงการส่งเสริมสินเช่ือ
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559 - 2561 และปี 2562 - 2564 

 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี  

1. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ได้เคยมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมสินเชื่อ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562 - 2564 โดยก้าหนดระยะเวลาการช้าระคืนเงินกู้เสร็จสิ น
ตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน คือ หากเป็นเงินกู้เพื่อพัฒนาแหล่งน ้าและการบริหารจัดการน ้าในไร่อ้อย และปรับพื นที่ปลูกอ้อย 
ก้าหนดช้าระคืนเงินกู้เสร็จสิ นไม่เกิน 4 ปี และหากเป็นเงินกู้เพื่อซื อเครื่องจักรกลการเกษตร ก้าหนดช้าระคืนเงินกู้เสร็จสิ น 
ไม่เกิน 6 ป ีโดยขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบขยายระยะเวลาช้าระคืนหนี เงินกู้ ดังนี  

1) กู้เงินเพื่อพัฒนาแหล่งน ้าและการบริหารจัดการน ้าในไร่อ้อย หรือเพื่อปรับพื นที่ปลูกอ้อย เดิม ก้าหนด
ช้าระคืนเสร็จสิ นไม่เกิน 4 ปี เป็น ก้าหนดช้าระคืนเสร็จสิ นไม่เกิน 6 ปี แต่ไม่เกินวันท่ี 30 กันยายน 2570 

2) กู้เงินเพื่อจัดซื อเครื่องจักรกลการเกษตร เดิม ก้าหนดช้าระคืนเสร็จสิ นไม่เกิน 6 ปี เป็น ก้าหนดช้าระ
คืนเสร็จสิ นไม่เกิน 8 ปี แต่ไม่เกินวันท่ี 30 กันยายน 2572 

2. เห็นชอบการพักช้าระหนี ต้นเงินพร้อมดอกเบี ย งวดช้าระหนี ที่ถึงก้าหนดระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2563 
ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ของโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 - 2564 
เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้น้าต้นเงินงวดช้าระดังกล่าวขยายต่อท้ายงวดช้าระสุดท้ายตามงวดช้าระหนี เดิม ส้าหรับ
ดอกเบี ยให้ช้าระหนี ในงวดช้าระหนี ในบัญชี 2564 (วันที่ 1 เมษายน 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565) ทั งนี  กรณีมี
งวดช้าระต้นเงินค้างช้าระก่อนวันท่ี 1 เมษายน 2563 ท่ีถูกจัดหนี เป็นหนี ต่้ากว่ามาตรฐาน (NPLs) งวดช้าระหนี ดังกล่าว
ไม่สามารถพักช้าระหนี ได้ 

3. เห็นชอบการพักช้าระหนี ต้นเงินพร้อมดอกเบี ย งวดช้าระหนี ที่ถึงก้าหนดระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2563 
ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ของโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2559 - 2561 
เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยให้น้าต้นเงินงวดช้าระดังกล่าวขยายต่อท้ายงวดช้าระสุดท้ายตามงวดช้าระหนี เดิม ส้าหรับ

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

เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวไร่
อ้ อยที่ ป ระสบภั ยแล้ ง  และ ช่วย ให้ มี เ งินทุ นหมุ น เวียน เพี ย งพอ 
ในการประกอบอาชีพ ต่อไป 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ดอกเบี ยให้ช้าระหนี ในงวดช้าระหนี ในบัญชี 2564 (วันท่ี 1 เมษายน 2564 - วันท่ี 31 มีนาคม 2565) ซึ่งกรอบวงเงิน
งบประมาณชดเชยดอกเบี ยที่เคยได้รับการจัดสรรตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559  
มีเพียงพอ ทั งนี  กรณีมีงวดช้าระต้นเงินค้างช้าระก่อนวันท่ี 1 เมษายน 2563 ท่ีถูกจัดหนี เป็นหนี ต่้ากว่ามาตรฐาน (NPLs) 
งวดช้าระหนี ดังกล่าวไม่สามารถพักช้าระหนี ได้ 

4. เห็นชอบขอรับการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ เพื่อชดเชยดอกเบี ยตามโครงการสง่เสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 - 2564 ให้กับ ธ.ก.ส. เพิ่มเติม จ้านวน 185.05 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  

การผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559 - 2561 โดยก้าหนดระยะเวลาการช้าระคืนเงินกู้แยกตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน 
คือ หากเป็นเงินกู้เพื่อพัฒนาแหล่งน ้าและการบริหารจัดการน ้าในไร่อ้อย ก้าหนดช้าระคืนเงินกู้เสร็จสิ นไม่เกิน 4 ปี  
และหากเป็นเงินกู้เพื่อซื อเครื่องจักรกลการเกษตร ก้าหนดช้าระคืนเงินกู้เสร็จสิ นไม่เกิน 6 ปี กรอบวงเงินงบประมาณ
ชดเชยดอกเบี ย 922.50 ล้านบาท 

2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เห็นชอบโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562 - 2564 โดยก้าหนดระยะเวลาการช้าระคืนเงินกู้แยกตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน 
คือ หากเป็นเงินกู้เพื่อพัฒนาแหล่งน ้าและการบริหารจัดการน ้าในไร่อ้อย และปรับพื นที่ปลูกอ้อย ก้าหนดช้าระคืนเงินกู้
เสร็จสิ นไม่เกิน 4 ปี และหากเป็นเงินกู้เพื่อซื อเครื่องจักรกลการเกษตร ก้าหนดช้าระคืนเงินกู้เสร็จสิ นไม่เกิน 6 ปี  
กรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี ย 599.43 ล้านบาท และก้าหนดอัตราดอกเบี ยโดยยึดหลักการของโครงการเดิม  
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 

3. กระทรวงอุตสาหกรรม โดยส้านักงานคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อก 
0604/941 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2563 ขอความอนุเคราะห์ให้ ธ.ก.ส. พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย
ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2559 - 2561 
และปี 2562 - 2564 เนื่องจากภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณอ้อยที่ลดลง ท้าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีต้นทุน  
การผลิตสูงขึ น และยังมีภาระที่ต้องช้าระหนี จากโครงการฯ 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มีหนังสือที่ ฝสบ/12027 ลงวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 
พิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ประสบภาวะภัยแล้ง โดยขยายระยะเวลาช้าระคืนหนี เงินกู้  
ตามโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปี 2562 - 2564 เป็นระยะเวลา 2 ปี 
และการพักช้าระหนี ต้นเงินพร้อมดอกเบี ยของโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร 
ปี 2559 - 2561 และปี 2562 - 2564 เป็นระยะเวลา 1 ปี 

5. มติคณะกรรมการอ้อยและน ้าตาลทราย ครั งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบแนวทาง
การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตามโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร 



18 

 

ปี 2559 - 2561 และปี 2562 - 2564 และให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบ การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  

11 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 - 2564  
และการพักช้าระหนี ต้นเงินพร้อมดอกเบี ยโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 
2559 - 2561 และปี 2562 - 2564 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ประสบภัยแล้ง และช่วยให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการประกอบอาชีพ ต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั งนี  ในส่วนของการขอรับการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ 
เพื่อชดเชยดอกเบี ยตามโครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจรปี 2562 – 2564 
ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพิ่มเติม ให้ด้าเนินการภายใต้กรอบงบประมาณเดิม  
ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 วงเงิน 599.43 ล้านบาท ตามความเห็นของส้านัก
งบประมาณ และให้กระทรวงอุตสาหกรรม ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง  
กระทรวงการต่างประเทศ (หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ท่ี กต 0702/828 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563) 
ส้านักงบประมาณ และส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั งข้อสังเกตของกระทรวงพาณิชย์  
ไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2563 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101163 
 
เรื่อง : ร่างเอกสารผลลัพธ์ที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั งที่ 31 และการประชุมผู้น้าเขตเศรษฐกิจ

เอเปค ครั งท่ี 27 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี  

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั งที่ 31 และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมาย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสาร
ดังกล่าว 

2. ให้ความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาผู้น้าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั งท่ี 27 และร่างปฏิญญาผู้น้าว่าด้วยวิสัยทัศน์
เอเปคภายหลังปี ค.ศ. 2020 และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว 

3. หากมีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารผลลัพธ์ข้างต้นในส่วนที่ไม่ใช่สาระส้าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ด้าเนินการได้โดยไม่ต้องน้าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั ง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. ร่างปฏิญญาผู้น้าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 27 (ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ ค.ศ. 2020) เป็นเอกสารแสดง

เจตนารมณ์ของผู้น้าเขตเศรษฐกิจเอเปคในการรับมือและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด - 19 โดยมีประเด็นส้าคัญ ได้แก่  
(1) การบรรเทาผลกระทบของโควิด - 19 โดยเฉพาะการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดและด้าเนินมาตรการเพื่ออ้านวย
ความสะดวกต่อการฟื้นฟูและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (2) การบรรลุการสร้างประชาคมเอเปคที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ร่วมกัน โดยเปิดตัวปฏิญญาผู้น้าว่าด้วยวิสัยทัศน์เอเปคภายหลังปี ค.ศ. 2020 เพื่อก้าหนดกรอบการด้าเนินการในช่วง 
20 ปีข้างหน้า (3) การพัฒนาบริบทว่าด้วยประเด็นการค้าและการลงทุนโดยย า้ความสา้คัญของสภาพแวดลอ้มทางการคา้
และการลงทุนที่เสรีและเปิดกว้าง สนับสนุนการค้าพหุภาคีที่ยึดกฎระเบียบ รวมถึงการส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค การส่งเสริมการมสี่วนรว่มของสังคมผ่านแนวคิดการท้าธุรกิจที่ครอบคลุม มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม 
(4) การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี และ (5) การขับเคลื่อนความยั่งยืน
รูปแบบใหม่และครอบคลุม โดยเอเปคสนับสนุนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี ค.ศ. 2030 การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ 

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

เพื่ อ เป็ น การแสด งเจตนารมณ์ ท างการ เมื อ งขอ งผู้ น้ า 
และรัฐมนตรีของเขตเศรษฐกิจเอเปคในการร่วมมือกันในด้านด้านต่างๆ 
เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด - 19 บรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
และสังคม และฟื้นฟูเศรษฐกิจของภูมิภาคในระยะยาว 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และการค้าที่มุ่งก่อให้เกิดความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม 
2. ร่างปฏิญญาผู้น้าว่าด้วยวิสัยทัศน์เอเปคภายหลังปี ค.ศ. 2020 เป็นเอกสารก้าหนดวิสัยทัศน์และแนวทาง 

การด้าเนินงานของเอเปคใน 20 ปีข้างหน้า โดยให้ความส้าคัญกับประเด็นด้านการค้าและการลงทุนเสรี นวัตกรรม 
และกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การเติบโตที่สมดุล เข้มแข็ง ยั่งยืนและครอบคลุม รวมถึงการรักษาสถานะของ
เอเปคให้เป็นเวทีหลักของความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเป็นแหล่งบ่มเพาะแนวคิดที่ส้าคัญ ทั งนี  ประเด็นท่ีไทย
ผลักดันและได้รับการบรรจุอยู่ในร่างเอกสารฯ ได้แก่ การส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก และขนาด
กลาง (เอ็มเอสเอ็มอี) และแนวทางการท้าธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นพื นฐานไปสู่ประเด็นที่ไทยจะผลักดัน 
ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปี 2565 

3. ร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 31 สรุปความร่วมมือในประเด็นส้าคัญ โดยเฉพาะการรับมือ 
และการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังโควิด - 19 ได้แก่ การมุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนเสรีเปิดกว้าง และยึดหลัก
กฎระเบียบเพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม ฟื้นฟูเศรษฐกิจและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ  
โควิด - 19 รักษาการเคลื่อนย้ายสินค้าที่จ้าเป็น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนวิสาหกิจขนาดย่อม ขนาดเล็ก  
และขนาดกลาง ให้ความส้าคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยี การปฏิรูปโครงสร้าง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ  
และวิชาการที่มุ่งเน้นความร่วมมือที่ส่งเสริมการค้าและการลงทุนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาสิ่งแวดล้อม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั งนี  หากมีความจ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างถ้อย
แถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั งที่ 31 ร่างปฏิญญาผู้น้าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั งที่ 27 และร่างปฏิญญาผู้น้าว่าด้วย
วิสัยทัศน์เอเปคภายหลัง ค.ศ. 2020 ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ
ไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์ด้าเนินการได้ โดยให้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีทาบภายหลัง พร้อมทั ง
ให้ชี แจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี  
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2563 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101163 
 
เรื่อง : การเข้าเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา และขอยกเลิกชั นความลับเมื่อรัฐมนตรี RCEP ลงนามความตกลงฯ ในวันที่  
15 พฤศจิกายน 2563 แล้ว ดังนี  

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างความตกลง RCEP 
2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์ลงนามในร่างความตกลง RCEP ทั งนี  หากมีการแก้ไขถ้อยค้าที่มิใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ขอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั นๆ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก 

3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือมอบอ้านาจเต็ม (Full Powers) ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงนามในร่างความตกลง RCEP 

4. ให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญาของรัฐมนตรี RCEP เรื่องการเข้าร่วมความตกลง RCEP ของอินเดีย และหาก
ร่างปฏิญญาดังกล่าวมีการแก้ไขถ้อยค้าที่มิใช่สาระส้าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงพาณิชย์
สามารถด้าเนินการได้โดยไม่ต้องน้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

5. ให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ร่วมประกาศปฏิญญาของรัฐมนตรี RCEP เรื่องการเข้าร่วมความตกลง RCEP ของอินเดีย ในการประชุม
เตรียมการรัฐมนตรี RCEP 

6. ให้ความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของผู้น้า RCEP เรื่องความตกลง RCEP รวมทั งเอกสารปะกอบที่แนบ
หรือที่อ้างอิง และหากร่างแถลงการณ์ดังกล่าวมีการปรับปรุงแก้ไขที่ไม่ใช่สาระส้าคัญ ขอให้กระทรวงพาณิชย์สามารถ
ด้าเนินการได้โดยไม่ต้องน้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

7. ให้ความเห็นชอบการเข้าร่วมการแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายในการประชุม
ในการประชุมสุดยอด RCEP ครั งท่ี 4 ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั งท่ี 27 

8. น้าเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อความตกลง RCEP 
9. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความตกลง RCEP มีผลใช้บังคับ 60 

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

ความตกลง RCEP จะช่วยให้เศรษฐกิจของไทยและประเทศคู่เจรจา
ขยายตัวเพิ่มขึ น 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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วันหลังจากที่สมาชิกอาเซียน 6 ประเทศและคู่เจรจาอาเซียน 3 ประเทศได้แจ้งต่อส้านักเลขาธิการอาเซียนว่า ได้ด้าเนิน
กระบวนการภายในประเทศท่ีจ้าเป็นส้าหรับการมีผลใช้บังคับของร่างความตกลง RCEP แล้วเสร็จ 

10. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศด้าเนินการมอบสัตยาบันสารของความตกลง RCEP ให้แก่
เลขาธิการอาเซียนเพื่อรับทราบการให้สัตยาบันความตกลง RCEP เมื่อรัฐสภามีมติเห็นชอบความตกลง RCEP แล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั งที่ 21 เมื่อวันที่ 20พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงพนมเปญ ผู้น้าของสมาชิก

อาเซียน 10 ประเทศและคู่เจรจาอาเซยีน 6 ประเทศ ได้แก่ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และนิวซีแลนด์ ได้ออก
ปฏิญญาร่วมเพื่อประกาศให้มีการเริ่มเจรจาจัดท้าท้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 
Comprehensive Economic Partnership : RCEP) อย่างเป็นทางการในปี 2556 โดยมีเป้าหมายให้เป็นความตกลง
การค้าเสรี (FTA) ที่ทันสมัยและมีคุณภาพสูงบนพื นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันรอบด้าน ตามหลักการทั่วไปและ
วัตถุประสงค์ของการเจรจา (Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive 
Economic Partnership) ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2555 โดยในช่วงปี 2556 - 2563 
สมาชิกอาเซียนและคู่เจรจาอาเซียนได้เข้าร่วมประชุมเจรจาจัดท้าความตกลง RCEP ในระดับผู้น้า 3 ครั ง ระดับรัฐมนตรี 
23 ครั ง และระดับคณะกรรมการเจรจา (เจ้าหน้าท่ีอาวุโส) 52 ครั ง 

2. ในการประชุมสุดยอด RCEP ครั งที่ 3  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้น้าของสมาชิก RCEP 16 ประเทศ
ร่วมประกาศแถลงการณ์ โดยมีสาระส้าคัญ คือสมาชิก RCEP 15 ประเทศ ได้ข้อสรุปการเจรจาจัดท้าความตกลงทั ง 20 บท 
และการเจรจาเปิดตลาดในส่วนท่ีสา้คัญทุกประเดน็แล้ว และมอบให้คณะเจรจาไปเริม่ขัดเกลาถ้อยค้าทางกฎหมาย เพื่อลง
นามความตกลงในปี 2563 โดยอินเดียยังมีประเด็นคงค้างส้าคัญที่ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ประเทศสมาชิกจะท้างาน
ร่วมกันเพื่อหาข้อยุติในประเด็นคงค้างเหล่านี ให้เป็นที่พอใจร่วมกัน ซึ่งการตัดสินใจขั นสุดท้ายของอินเดียจะขึ นอยู่กับการ
หาทางออกท่ีน่าพอใจในประเด็นคงค้างเหล่านั น 

3. ปัจจุบันทุกประเทศสามารถสรุปการเจรจาได้ทั งหมดแล้ว โดยเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั งท่ี 37 ระหว่างวันท่ี 9 - 15 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยผู้น้า RCEP จะประกาศ
แถลงการณ์ร่วมและเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลง RCEP ของรัฐมนตรี RCEP ในการประชุมสุดยอด RCEP  
ครั งท่ี 4 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 

4. สาระส้าคัญของความตกลง RCEP ประกอบด้วย 20 บท และ 4 ภาคผนวกแนบท้าย คืออารัมภบท  
(1) บทบัญญัติเบื องต้นและค้านิยามทั่วไป (2) การค้าสินค้า (3) กฎถิ่นก้าเนิดสินค้า (4) พิธีการศุลกากรและการอ้านวย
ความสะดวกทางการค้า (5) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (6 ) มาตรฐานกฎระเบียบทางเทคนิค  
และกระบวนการตรวจสอบและรับรอง (7) การเยียวยาทางการค้า (8) การค้าบริการ (9) การเคลื่อนย้ายช่ัวคราวของ
บุคคลธรรมดา (10) การลงทุน (11) ทรัพย์สินทางปัญญา (12) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (13) การแข่งขันทางการค้า 
(14) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (15) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (16) การจัดซื อจัดจ้างโดยรัฐ 
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(17) บทบัญญัติทั่วไปและข้อยกเว้น (18) บทบัญญัติเกี่ยวกับสถาบัน (19) การระงับข้อพิพาท (20) บทบัญญัติสุดท้าย 
โดยมีข้อผูกพันการเปิดตลาดด้านสินค้า บริการ การลงทุน และการเคลื่อนย้ายช่ัวคราวของบุคคลธรรมดา เป็นภาคผนวก
แนบท้ายความตกลง 

มติ ครม. : 1. อนุมัติ เห็นชอบ และมอบหมายตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั ง 10 ข้อ และเมื่อลงนามร่างความตกลง
หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) แล้ว ให้กระทรวงพาณิชย์ส่งความตกลงดังกล่าวให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด้าเนินการต่อไปด้วย 

3. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี  
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2563 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101163 
 
เรื่อง : ผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุมทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบ

และเส้นทาง : การต่อสู้กับโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุมทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง
ประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง : การต่อสู้กับโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ด้วยความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และพิจารณามอบหมายส่วนราชการด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามตารางติดตามผลการประชุม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. คณะรัฐมนตรีได้มติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมระดับสูง  

ผ่านระบบการประชุมทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง : การต่อสู้กับโรค
ติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศหรือผู้ได้รับมอบหมายเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและร่วมให้การรับรองร่างถ้อยแถลงฯ 

2. กต. รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุม
ทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง : การต่อสู้กับโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด – 19) ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2563 
โดยมีสรุปสาระส้าคัญดังนี  

2.1 ภาพรวมของถ้อยแถลงร่วมฯ  มีสาระส้าคัญไม่แตกต่างจากร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบในหลักการเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 (ตามข้อ 1.) แต่มีการเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ ให้มีความครบถ้วน
และสมบูรณ์ขึ น ประกอบด้วย (1) การแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตรวจ 
และรักษาโรคโควิด – 19 การยกระดับขีดความสามารถของระบบสาธารณสุข การส่งเสริมการวิจัยและการหารือ
ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ (2) การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมกัน (3) การลงทุนในโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล (4) การพัฒนาช่องทางเร่งด่วนส้าหรับ
นักธุรกิจ แรงงานมีฝีมือและผู้เช่ียวชาญ และช่องทางส้าหรับการค้าและขนส่งข้ามพรมแดน (5) การสนับสนุนระบบ
การค้าพหุภาคีบนหลักการของการยึดมั่นในกฎกติการะหว่างประเทศ ความเปิดกว้าง ความโปร่งใส และการไม่เลือก

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

เพื่ อ ช่วยให้ เกิ ดความร่วมมื อในการบรรเทาผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม การฟื้นฟู เศรษฐกิจ ตลอกจนการส่งเสริม 
การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั งการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในอนาคต 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปฏิบัติ การแข่งขันที่ยุติธรรม การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (6) การส่งเสริมความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจดิจิทัล 
การใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีฐานข้อมูลขนาดใหญ่  อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางอาหาร  
(7) การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาการส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างข้อริเริ่มสายแถบ
และเส้นทางกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ การสนับสนุนนโยบายที่เป็นมิตร  
ต่อการด้าเนินธุรกิจ การเริ่มฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปฏิบัติตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ค.ศ. 2030 และข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (8) การระงับ/พักช้าระหน้ีให้แก่ประเทศพัฒนา
น้อยท่ีสุดเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3. สาระส้าคัญของถ้อยแถลงของผู้แทนจากประเทศต่างๆ 
1) สาธารณรัฐประชาชนจีน ย ้าความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบ 

และเส้นทาง เพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด – 19 และให้ความส้าคัญกับการให้ความช่วยเหลือ 
แก่ประเทศก้าลังพัฒนาทั งด้านสาธารณสุขและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ อาทิ การพัฒนาวัคซี นและเวชภัณฑ์ การพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานเพื่อส่งเสริมความเช่ือมโยงระบบโลจิสติกส์ซึ่งจะช่วยรักษาห่วงโซ่อุปทานโลก ตลอดจนการจัดตั ง
ช่องทางพิเศษเพื่ออ้านวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายสินค้าและประชาชน รวมถึงความร่วมมือด้านนวัตกรรม 
เศรษฐกิจดิจิทัลและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2) ไทย เน้นย ้าที่จะร่วมมือใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาและการเข้าถึงวัคซีนและเวชภัณฑ์อย่างเท่าเทียมกัน 
(2) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรับมือกับโรคโควิด – 19 โดยเฉพาะในเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
และระบบอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (3) ความร่วมมือด้านความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร  
(4) การรักษาห่วงโซ่อุปทานโลกโดยการส่งเสริมความเช่ือมโยงในทุกมิติในภูมิภาคและระหว่างประเทศ และ  
(5) การสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์ สร้างสันติภาพ และความไว้เนื อเช่ือใจกัน โดยหลีกเลี่ยง
การแบ่งแยกและความเป็นชาตินิยม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง 

3) ผู้เข้าร่วมอื่นๆ รวมทั งผู้อ้านวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ผู้บริหารสูงสุดของส้านักงานโครงการพัฒนา
แหล่งสหประชาชาติต่างแสดงความเห็นที่สอดคล้องกันในเรื่องการสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบสาธารณสุข การบรรลุ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การเข้าถึงวัคซีนและเวชภัณฑ์อย่างเท่าเทียมกัน และการส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคี 
ตลอดจนการสานต่อโครงสร้างพื นฐานต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเช่ือมโยงและรักษาห่วงโซ่การผลิต การจัดตั งช่องทางพิเศษ
เพื่ออ้านวยความสะดวกด้านการค้าและการเดินทางของนักธุรกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบ อาทิ การระงับ/พักช้าระหนี ให้กลุ่มประเทศก้าลัง
พัฒนาเพื่อน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมระดับสูงผ่านระบบการประชุม

ทางไกลว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง : การต่อสู้กับโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 
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2019 (โควิด – 19) ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นท่ีจะประสานความ
ร่วมมือและก้าหนดแนวทางในการรับมือกับโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) อีกทั งยังช่วยให้เกิดความ
ร่วมมือในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม การฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตลอกจนการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
รวมทั งการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในอนาคต โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ยินดีให้ความร่วมมือในการด้าเนินการในส่วนทีเกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2563 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101163 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั งที่ 4/2563 (ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  
และระบบสาธารณู ป โภคเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก (ฉบับที่  2 ) พ .ศ . .... และร่างประกาศ
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การเปลี่ ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ :  
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... รวม ฉบับ) 

 
สารัตถะ : สกพอ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ครั งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 (ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ฉบับที่  2) พ.ศ. .... และร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. .... รวม ฉบับ) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในฐานะหน่วยงานเลขานุการ  

ของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เสนอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (กพอ.) ครั งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท้าเนียบรัฐบาล  
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งมีมติการประชุม ดังนี  

1. แนวทางการเช่ือมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) ก้ากับการบูรณาการโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้กระทรวงคมนาคม และ  
สกพอ. ร่วมกันศึกษาให้เกิดความเช่ือมโยง โดยเน้นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และจัดล้าดับ
ความส้าคัญเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 

1) โครงการท่าเรือบก (Dry Port) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
สกพอ. วางแผนเร่งรัดการด้าเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี  2567 เพื่อให้ทันต่อการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง  

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

เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
ของระบบนิเวศน์นวัตกรรมให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ น 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระยะที่ 3 และมอบหมายให้กรมศุลกากร การรถไฟแห่งประเทศไทย กรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
วางระบบส่งสินค้าให้เป็น Single Window โดยมีระบบดิจิทัล 

2) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยง
การขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามัน มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม โดยส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง  
และจราจร (สนข.) เร่งด้าเนินการศึกษาเพื่อให้สามารถเช่ือมโยงกับโครงการท่าเรือบก และโครงการสะพานไทย 

3) โครงการสะพานไทย มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม โดย สนข. ร่วมกับ สกพอ. ด้าเนินการศึกษาความ
เป็นไปได้เบื องต้น (Pre-feasibility) ของการด้าเนินโครงการสะพานไทย และความเช่ือมโยงของท่าเรือแหลมฉบัง  
โดยให้ สกพอ. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส้ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ้าเป็น  
กรอบวงเงิน 100 ล้านบาท เพื่อร่วมกับ สนข. ในการด้าเนินการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าว 

2. โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) 
1) เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์

ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. .... ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามประกาศ กพอ. เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน  
และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2562 บริเวณ
พื นที่ต้าบลป่ายุบใน อ้าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง จ้านวน 152 ไร่ จาก “ที่ดินประเภทชุมชนชนบท” ซึ่งเป็นพื นที่สี
เหลืองอ่อน เป็น “ที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ” ซึ่งเป็นพื นท่ีสีน ้าตาล 

2) เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ซึ่งมีการขยายพื นที่เขต
ส่งเสริม EECi บริเวณวังจันทร์วัลเลย์ ต้าบลป่ายุบใน อ้าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพิ่มขึ น 152 ไร่ จากพื นที่เดิม 
3,302 ไร่ รวมเป็นพื นท่ี 3,454 ไร่ โดยเป็นพื นท่ีอยู่ติดกัน และต่อเนื่องกับพื นที่เดิม เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์พื นท่ีใน
กิจกรรมที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั นสูง รวมทั งพื นที่ชุมชน (Community Zone) 

3) มอบหมายให้เลขาธิการ สกพอ. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กพอ. เป็นผู้ลงนามในประกาศ กพอ. 
เรื่องแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และประกาศ กพอ. เรื่องการเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ทั ง 2 ฉบับ แทนประธาน กพอ. เพื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

4) รับทราบความก้าวหน้าการพิจารณาแนวทางในการอนุญาตให้ประกอบกิจการพลังงานในพื นที่เขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ โดยมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 มอบหมายให้ สกพอ. 
ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน ส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน ส้านักงานคณะกรรมการ
ก้ากับกิจการพลังงาน เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การอนุมัติ อนุญาต ให้สิทธิ์ หรือให้
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สัมปทาน กรณีกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงานในพื นท่ี 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก ครั งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ตามที่ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเสนอ โดยแนวทางการเช่ือมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพด้าน  
โลจิสติกส์ และเป็นการกระจายโอกาสการพัฒนาระหว่างพื นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับพื นที่เศรษฐกิจอื่นๆ  
ของประเทศ รวมถึงการขยายเขต และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินของโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบสาธารณูปโภคของระบบนิเวศน์นวัตกรรมให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ น 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั งที่ 4/2563 ตามที่
ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ 

2. อนุมัติร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์  
ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. .... และร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษ : เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ 2) รวม 2 ฉบับ ตามที่ส้านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอ และให้ด้าเนินการต่อไปได้ 

3. ให้ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรับความเห็นของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการ
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2563 วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
101163 
 
เรื่อง : รายงานผลการด้าเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั งที่ 2 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. ดังนี  

1. รับทราบรายงานผลการประชุมติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และกระทรวงอุตสาหกรรม 
(อก.) รับประเด็นข้อหารือจากการประชุมดังกล่าวและพิจารณาด้าเนินการต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี  
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 รับทราบและเห็นชอบผลการด้าเนินการขับเคลื่อนไทย  

ไปด้วยกันในพื นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2563 ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(นายประภัตร โพธสุธน) ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ร่วมกับคณะท้างานขับเคลื่อน
ไทยไปด้วยกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดสุพรรณบุรี 
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จังหวัดกาญจนบุรี และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยมีการรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินงานรายจังหวัดในพื นท่ีจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องกับรายงานผลการด้าเนินงาน ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน 

ในพื นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั งที่ 2  

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

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการด้าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่  15 กันยายน 2563 ในการแก้ไขปัญหาในระดับพื นที่  
จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ 

ก้าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเสนอ เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนการด้าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่  15 กันยายน 2563 ในการแก้ไขปัญหาในระดับพื นที่  จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม  
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ ์

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั ง 2 ข้อ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั งนี  ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวง
คมนาคมและกระทรวงสาธารณสุขไปพิจารณาด้าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


