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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
011263 
 
เรื่อง : ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ระหว่าง

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และขออนุมัติในหลักการโครงการ
พัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไทย – เมียนมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2569 

 
สารัตถะ : ยธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) ว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (ร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ) ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของราชอาณาจักรไทยก่อนมีการลงนาม ขออนุมัติให้ ยธ. สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

2. มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) หรือผู้แทน 
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แทนฝ่ายไทยในการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 

3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 

4. อนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (โครงการฯ) ไทย – เมียนมา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2569 ในกรอบวงเงิน จ านวน 320 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงยุติธรรมได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาทางเลือก

เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
และขออนุมัติในหลักการโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไทย - เมียนมา ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564-2569โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. กลไกความร่วมมือ หน่วยงานบริหารโครงการในนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และคณะกรรมการกลาง

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

เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
สร้างความมั่นคงทางอาหารและลดปัญหาความยากจน รวมทั้งสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และกรมความก้าวหน้าพื้นที่
ชายแดนและชาติพันธุ์ เป็นหน่วยงานด าเนินโครงการ 

2. ขอบข่ายความร่วมมือ พื้นที่หนองตะยา รัฐฉานใต้ ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี การพัฒนาระบบน้ าสนับสนุน
องค์ความรู้การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ชา กาแฟ เป็นต้น ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต และการท าปศุสัตว์พื้นที่ท่า
ขี้เหล็ก รัฐฉานตะวันออก ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบน้ าเพื่อการเกษตรและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรที่ขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนท่ีให้สามารถด าเนินงานพัฒนาได้ด้วยตนเองในระยะยาว 

3. การบริหารจัดการโครงการโดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการร่วม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายไทย 
จ านวน 5 คน ฝ่ายเมียนมา จ านวน 5 คน 

4. ป.ป.ส. จะเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการผ่านการด าเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 
5. โครงการและกรอบวงเงินงบประมาณ (1) พื้นที่หนองตะยา อ าเภอพินเลา รัฐฉานใต้ ระยะเวลาด าเนินการ  

6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2569) (2) พื้นที่ทางตอนเหนือของท่าขี้เหล็ก อ าเภอท่าขี้เหล็กรัฐฉานตะวันออก 
ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566) กรอบงบประมาณจ านวน 320,000,000 บาท 

6. กระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นว่า ร่างบันทึกความเข้าใจฯ นี้เป็นการสร้างพันธกรณีระดับรัฐบาล  
โดยมีบริบทและถ้อยค าที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ร่างบันทึกความเข้าใจฯ  
จึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนลงนาม ซึ่งหากส่วนราชการเจ้าของเรื่องและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาแล้ว
เห็นว่าสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ก็ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 วรรคสอง  
ของรัฐธรรมนูญฯ ท่ีจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ หากส่วนราชการเจ้าของ

เรื่องพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ไทย สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อ านาจหน้าที่  
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมายสร้างความมั่นคงทางอาหารและลดปัญหา
ความยากจน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างพอเพียง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ และให้กระทรวงยุติธรรม (ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) รับข้อเสนอแนะของส านักงานต ารวจแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล 
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ในส่วน  
ที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้กระทรวงยุติธรรมด าเนินการได้  
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
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ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

2. ส าหรับค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไทย – เมียนมา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2569 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และในปีต่อๆ ไป ให้กระทรวงยุติธรรม (ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
011263 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลง

มาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ ..) (เพื่อขยายระยะเวลาการลดอัตราอากรในโควตาส าหรับสินค้า 
กากถ่ัวเหลือง) 

 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่ม
อัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตัง้องค์การการค้าโลก (ฉบับท่ี ..) เพื่อกระทรวงการคลังจะได้
ด าเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลใช้บังคับต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 

(นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบการเปิดตลาดและบริหารการน าเข้าสินค้ากากถ่ัวเหลือง 
พิกัดอัตราศุลกากร 2304.00.90 รหัสย่อย 02 เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค  
(รหัสสถิติ 002/KGM) และรหัสย่อย 29 เฉพาะที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ (รหัสสถิติ 090/KGM) คราวละ 
3 ปี (ปี 2564-2566) โดยส าหรับการเปิดตลาดภายใต้กรอบ WTO อยู่ที่ปริมาณ 230,559 ตัน อัตราภาษีในโควตา 
ร้อยละ 10 และอัตราภาษีนอกโควตารอ้ยละ 133 ทั้งนี้ มอบหมายให้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง จัดท าร่างประกาศ
กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

2. เพื่อให้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช วันที่  1 6 กรกฎาคม 2563 
กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร ได้ด าเนินการยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่ม
อัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับท่ี ..) เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้ง
องค์การการค้าโลก ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้น
อากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 
25 พฤษภาคม 2561 โดยขยายระยะเวลาการลดอัตราอากรในโควตาส าหรับสินค้ากากถั่วเหลืองฯ ออกไปอีก 3 ปี 

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

เพื่อสามารถน าเข้าสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุดิบป้อนโรงงาน
อย่างสม่ าเสมอและเพียงพอ โดยไม่กระทบกับภาคอุตสาหกรรมที่ใช้สินค้า
ดังกล่าวเป็นวัตถุดิบ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



5 

 

ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบกับร่างประกาศกระทรวงการคลัง  

เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก 
(ฉบับที่ ..) ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแล้ว 
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และผู้ประกอบการสามารถน าเข้าสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุดิบป้อนโรงงานอย่าง
สม่ าเสมอและเพียงพอ โดยไม่กระทบกับภาคอุตสาหกรรมที่ใช้สินค้าดังกล่าวเป็นวัตถุดิบ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร
ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
011263 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลง

มาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ ..) (อัตราอากรส าหรับสินค้ากากถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2564 - 2566) 

 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่ม
อัตราอากรศุลกากรตามาข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกช จัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับท่ี..) (อัตราอากรส าหรับสินค้า
กากถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิต เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2564 – 2566) เพื่อกระทรวงการคลัง
จะได้ด าเนินการออกประกาศกระทรวงการคลังให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะกรรมการนโยบายอาหารได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 79) เมื่อวันที่27สิงหาคม  2563  

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานเพื่อพิจารณาก าหนดนโยบายและ
มาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลืองปลาป่นและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี 2564 – 2566 โดยมีมติก าหนด
อัตราภาษีน าเข้าภายใต้องค์การการคา้โลก (WTO) ส าหรับกากถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลติเป็นวัตถดุบิ
อาหารสัตว์ โดยให้คงนโยบายด้านอัตราอากรเช่นเดียวกับปี 2561 – 2563 ดังนี ้

1)การน าเข้าในโควตา ภาษีร้อยละ 2 
2) การน าเข้านอกโควตา ภาษีร้อยละ 119 
ทั้งนี้ มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) จัดท าร่างประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
2. เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอาหาร วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กระทรวงการคลัง 

โดยกรมศุลกากร ได้ด าเนินการยกร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร
ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ ..) เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก  
ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตรา

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

เพื่อความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจการค้าของภาคเอกชน 
และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีปริมาณเพียงพอกับความ
ต้องการใช้ภายในประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561  
ภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า และให้ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรส าหรับของตามบัญชีท้ายประกาศ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง  

เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก
(ฉบับท่ี..) (อัตราอากรส าหรับสินค้ากากถั่วเหลืองที่น าเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ปี 2564 
– 2566) ที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหาร เมื่อวันท่ี 27 สิงหาคม 2563 
เพื่อความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจการค้าของภาคเอกชน และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการวัตถุดิบให้มีปริมาณ
เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร
ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ ..) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
011263 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม ครั้งท่ี 29/2563 
 
สารัตถะ : คกง. เสนอ ครม. พิจารณาผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม  
ครั้งท่ี 29/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 

1. อนุมัติโครงการเพ่ิมศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.11 ตามบัญชี
ท้ายพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดฯ) กรอบวงเงิน 
1,601,4304 ล้านบาท และมอบหมายให้กรมการข้าว กษ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ พร้อมทั้งรับประเด็น
และข้อสังเกตของ คกง. ไปด าเนินการต่อไปด้วย 

2. อนุมัติโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย 
(Community Cultural Product of Thailand : CCPOT)ของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 
โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.1 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ กรอบวงเงิน 176.57953 ล้านบาท  
และมอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วธ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ พร้อมทั้งรับประเด็น  
และข้อสังเกตของ คกง. ไปด าเนินการต่อไปด้วย 

3. มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ ตามข้อ 1 และ 2 ด าเนินการ ดังน้ี 
3.1 จัดท าความต้องการใช้จ่ายเป็นรายเดือน เพื่อให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้

เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ 
3.2 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค โดยจัดส่ง

ให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลัง (กค.) ก าหนด ภายในวันที่ 7 ของเดือน
ถัดไป 

3.3 ประสานกับ กค. ในการรายงานขีดความสามารถในการช าระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชก าหนดฯ ด้วย 

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

เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. อนุมัติให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับปรุงรายละเอียดวิธีด าเนินโครงการคนละครึ่ง ตามที่ กค. เสนอ 
พร้อมท้ังมอบหมายให้ สศค. รับความเห็นและข้อสังเกตของ คกง. ไปด าเนินการต่อไปด้วย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คกง. รายงานว่า ท่ีประชุม คกง. ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีมติ ดังนี้ 
1. โครงการเพ่ิมศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 

ของกรมการข้าว กษ. 
1.1 สาระส าคัญของโครงการ 

รายการ รายละเอียด 
1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จัดหาชุดเครื่องชั่งบรรจุพร้อมระบบ

จัดเรียงแบบอัตโนมัติประจ าโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงาน A2 จ านวน 20 ศูนย์ ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนจากเดิม 5 ตัน/ช่ัวโมง เป็น 7 - 10 ตันต่อช่ัวโมง 

1.2 เพื่อปรับปรุงเพ่ิมเติมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์โรงงานปรับปรุงสภาพ
เมล็ดพันธุ์  จ านวน 18 ศูนย์ ให้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรอุปกรณ์ ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ รองรับการติดตั้งเครื่องช่ังบรรจุและระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติได้ 

1.3 เพ่ิมศักยภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โดยจัดซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ทดแทนของเดิมซึ่งติดตั้งในโรงงาน A1  
ที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2529 จ านวน 5 ศูนย์ ให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม 

1.4 ก่อสร้างอาคารพร้อมติดต้ังเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์
ประจ าโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โรงงานใหม่ รวม 4 ศูนย์ ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 

1.5 เพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ที่ถูกเลิกจ้างและกลับไปภูมิล าเนา มีอาชีพเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ประมาณ 5,383 ราย ท าให้
สามารถผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวเพิ่มขึ้นจ านวน 34,000 ตัน 

2. กลุ่มเป้าหมาย โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้ง 20 ศูนย์ ได้รับการปรับปรุง
และเพิ่มศักยภาพการผลติเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ัวไปมีเมล็ดพันธ์ุข้าวที่ดี
เพียงพอต่อความต้องการ 

3. กิจกรรม 3.1 การปรับปรุงเครื่องจักรปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โดยเพิ่มเติมชุดเครื่องชั่งบรรจุพร้อม
ระบบจัดเรียงแบบอัตโนมัติ จ านวน 20 ชุด และระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักร จ านวน 18 ชุด 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการชั่งบรรจุ จัดเรียงให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (โรงงาน A2) 

3.2 การเพิ่มศักยภาพโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการ
จัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ทดแทนของเดิมของโรงงานปรับปรุง
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สภาพเมล็ดพันธุ์ (โรงงาน A1) จ านวน 5 ศูนย์ และก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งเครื่องจักร
อุปกรณ์เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ประจ าโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์โรงงานใหม่
รวม 4 ศูนย์ ท่ีก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2519 ให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น 

4. งบประมาณ  1,601.4304 ล้านบาท 

5. กรอบระยะเวลา 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

1.2 มติ คกง. 
เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการฯ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.1 ตามบัญชีท้ายพระราช

ก าหนดฯ กรอบวงเงิน 1,601.4304 ล้านบาท พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้กรมการข้าวเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการฯ และด าเนินการตามข้อ 3.1 – 3.3  

2. โครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community 
Cultural Product of Thailand : CCPOT) ของส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วธ. 

2.1 สาระส าคัญของโครงการ 
รายการ รายละเอียด 

1. วัตถุประสงค์ 1.1 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมตามแผนการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล 

1.2 เพื่อลดต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เนื่องจากผลิตเท่าเดิมระบบเดิม 
โดยใช้ทุนชุมชนที่มีราคาต่ าแต่ขายได้ในราคาสูงขึ้น 

1.3 เพื่อสร้างสินค้าและบริการของชุมชนรูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม มีความต้องการของ
ตลาดมากข้ึน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ 

2. กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน จ านวน 200,000 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 3,530 ราย 
3. กิจกรรม เช่น 

3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนโดยใช้ทุนชุมชน ส าหรับประชาชนทั่วไป (CCPOT 
ระดับโท) 5,000 รายการ ส าหรับตลาดระดับพรีเมียม (CCPOT ระดับเอก) 76 รายการ 

3.2 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและลงพื้นที่เก็บข้อมูลปฐมภูมิชุมชนมรดกวัฒนธรรม 30 ชุมชน 
เพื่อพัฒนาคุณค่าวัฒนธรรม (abstract value) เป็นผลิตภัณฑ์ศิลปะมรดกวัฒนธรรม (Intangible 
Cultural Heritage Art Made Product: ICHAMP) 

3.3 คัดเลือกคุณค่าวัฒนธรรมจาก 30 ชุมชนมรดกวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
ICHAMP ระดับเพชร รวม 10 รายการ และระดับทอง 240 รายการ 
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3.4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมรดกวัฒนธรรมโดยกิจกรรมประกวด 30 ชุมชนมรดก
วัฒนธรรมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ ICHAMP ระดับเพชร รวม 10 รายการ 

3.5 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนมรดกวัฒนธรรมโดยผู้เช่ียวชาญพิเศษสู่ ICHAMP ระดับทอง 
รวม 240 รายการ 

4. งบประมาณ 176.57953 ล้านบาท 

5. กรอบระยะเวลา 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

2.2 มติ คกง.  
เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการฯ โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.1 ตามบัญชีท้ายพระราช

ก าหนดฯ กรอบวงเงิน 176.57953 ล้านบาท พร้อมทั้งเห็นควรมอบหมายให้ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
รับความเห็นและข้อสังเกตของ คกง. เช่น ควรให้ความส าคัญกับการเพิ่มช่องทางการตลาดโดยการประสานงานและบูรณา
การท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมจัดท าแผนการตลาดของโครงการฯ รวมทั้งการเพิ่มช่องทาง 
การจ าหน่ายสินค้าอ่ืน ๆ ไปด าเนินการ และให้ด าเนินการตามข้อ 3.1 – 3.3 ด้วย 

3. โครงการคนละครึ่ง 
3.1 กค. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอปรับปรุงรายละเอียดวิธีด าเนินโครงการฯ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2563 ดังนี ้

หัวข้อ 
รายละเอียดตามมติคณะรฐัมนตร ี

(29 กันยายน 2563) 
ขอปรับปรุงรายละเอียดในครั้งน้ี 

1. ขยายขอบเขต
ประเภทร้านค้า 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร/เครื่องดื่ม ร้านทั่วไป 
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่นิติบุคคล 
และไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อท่ีเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ 

ผู้ประกอบการร้านอาหาร/เครื่องด่ืม 
ร้านค้ าทั่ ว ไป  ซ่ึ งเป็ น ผู้ประกอบการ 
รายย่อยที่ ไม่ใช่ นิ ติบุคคล หรือร้านค้า 
ของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชน
เมืองตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
หรือวิสาหกิจชุมชนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทั้งน้ี ผู้ประกอบการจะต้อง
ไม่ใช่ร้านค้าสะดวกซ้ือที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์ 
(โดยมีผลตั้งแต่วันที ่1 ตุลาคม 2563 เพื่อให้
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ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย
ที่มีความส าคัญต่อวงจรเศรษฐกิจฐานราก 
ได้แก่  กองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมือง  
และร้านค้าชุมชน และเป็นการส่งเสริมให้มี
การใช้จ่ายไปยังชุมชนเพิ่มขึ้นและบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจนถึง
ระดับฐานราก) 

2. ขยายระยะเวลา
การเบิกจ่าย 

เงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ จ านวน 30 ,000 
ล้านบาท 

เงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ จ านวน 
30,000 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณ
ด า เนิ น โค ร งก ารค นล ะค รึ่ งถึ งวั น ที่  
28 กุมภาพันธ์ 2564 [เพื่อให้ระยะเวลา
การเบิกจ่ายครอบคลุมการด าเนินการโอน
เงินซ้ า (Retry)] 

ทั้งนี้ รายละเอียดเง่ือนไขอื่นคงเดิม ซึ่งไม่กระทบต่อวงเงินรวม 3 ,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ  
และไม่กระทบวงเงินงบประมาณรวมของโครงการ จ านวน 30,000 ล้านบาท 

3.2 มติ คกง. 
เห็นควรให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดวิธีด าเนินโครงการฯ ตามที่ กค. เสนอ พร้อมทั้ง

มอบหมายให้ สศค. รับความเห็นและข้อสังเกตของ คกง. ไปด าเนินการต่อไปด้วย เช่น เห็นควรให้ สศค. ให้ความส าคัญ
กับการตรวจสอบคุณสมบัติของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงสถานะบัญชีของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้มีความถูกต้อง
และชัดเจนตรงตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ และเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาการโอนเงินซ้ าให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

มติ ครม. : อนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2563  
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการ
กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอ และ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับความเห็น 
ของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
011263 
 
เรื่อง : ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบท่ี 1 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 
รอบที่ 1 จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเบื้องต้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 18,096.06 ล้านบาท ขอวงเงิน
เพ่ิมเติมอีก 28,711.29 ล้านบาท เป็น 46,807.35 ล้านบาท ซึ่ง นบข. มีมติเห็นชอบแล้ว โดยจ าแนกเป็น 

1. ค่าด าเนินการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยใช้แหล่งเงินทุนของ  
ธ.ก.ส. จ านวน 17,676.54 ล้านบาท ขอวงเงินเพ่ิมเติมอีก จ านวน 28,078.44 ล้านบาท เป็น 45,754.98 ล้านบาท 

2. ค่าใช้จ่ายในชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. (ชดเชยต้นทุนเงินในอัตราร้อยละ 2.250) จ านวน 397.72 ล้านบาท 
ขอวงเงินเพ่ิมเติมอีก 631.76 ล้านบาท เป็น 1,029.49 ล้านบาท 

3. ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส. จ านวน 21.80 ล้านบาท ขอวงเงินเพ่ิมเติมอีก 1.09 ล้านบาท เป็น 22.88 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
นบข. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้ 
1. รับทราบผลการประชุมหารือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ส านักงบประมาณ  

กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
โดยที่ประชุมมีมติรับทราบการประมาณการวงเงินชดเชยโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบท่ี 
1 รวมทั้งสิ้น 46,807.35 ล้านบาท ซ่ึงเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 
18,096.06 ล้านบาท โดยกระทรวงพาณิชย์จะขอวงเงินเพ่ิมเติมอีก จ านวน 28,711.29 ล้านบาท 

2. รับทราบผลการด าเนินการของคณะอนุกรรมการก ากับดูแลและก าหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งได้ก าหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้ว จ านวน 4 งวด ส าหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวถึงวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2563 ครอบคลุมเกษตรกรรวมทั้งสิ้น 4,334,178 ครัวเรือน ประมาณการวงเงินงบประมาณจ านวน 
41,866.16 ล้านบาท และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูก ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับกรม
ส่งเสริมการเกษตรที่แจ้งวันคาดว่าเก็บเกี่ยวหลังวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 (งวดที่ 5 เป็นต้นไป) คงเหลืออีกจ านวน 
487,370 ครัวเรือน ผลผลิต 2,894,905 ตัน ซึ่งหากใช้ส่วนต่างราคาที่เกษตรกรได้รับชดเชยในงวดที่ 4 เพ่ือประมาณ

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

เพื่อให้สามารถจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การวงเงินคาดว่าจะใช้วงเงินประมาณ 3,888.82 ล้านบาท รวมประมาณการวงเงินชดเชยทั้งสิ้น 45,754,98 ล้านบาท 
ซึ่งเกินวงเงินชดเชยที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 17,676.54 ล้านบาท 

3. เห็นชอบปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 จากที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติเบื้องต้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 18 ,096.06 ล้านบาท เพ่ิมเติมอีก จ านวน 
28,711.29 ล้านบาท เป็น 46,807.35 ล้านบาท จ าแนกเป็น 1) ค่าด าเนินการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกัน
กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. จ านวน 17,676.54 ล้านบาท ขอวงเงินเพ่ิมเติมอีก จ านวน 
28,078.44 ล้านบาท เป็น 45,754.98 ล้านบาท 2) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส.(ชดเชยต้นทุนเงินใน
อัตราร้อยละ 2.250) จ านวน 397.72 ล้านบาท ขอวงเงินเพ่ิมเติมอีก 631.76ล้านบาท เป็น 1,029.49 ล้านบาท 
3) ค่าบริหารจัดการ ธ.ก.ส. จ านวน 21.80 ล้านบาท ขอวงเงินเพ่ิมเติมอีก 1.09 ล้านบาท เป็น 22.88 ล้านบาท 

4. มอบหมายธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกระทรวงพาณิชย์จัดท ารายละเอียดโครงการฯ 
และงบประมาณให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และให้กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ นบข. น าเสนอคณะรัฐมนตรีตามระเบียบต่อไป 

5. มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบในการตรวจสอบตัวเลขการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปริมาณผลผลิต ประมาณการณ์วงเงินที่ใช้ ตลอดจนก ากับดูแลการจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของการจ่ายเงินและการรับเงินของเกษตรกรอีกทางหนึ่ง กรณี
พบการกระท าความผิดให้ด าเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตร) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งรัดและก ากับดูแลการจ่ายเงินให้แก่
เกษตรกรให้รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ  
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางและบูรณาการการด าเนินงานวิจัย
เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพข้าวหรือพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่ให้มีความเป็นเอกภาพรวมทั้งก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
ข้าวทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยค านึงถึงต้นทุนและงบประมาณค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น แล้วให้รายงานผล
การด าเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติโดยเร็วต่อไป 

3. ให้กระทรวงพาณิชย์ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
011263 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งท่ี 13 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 และมอบหมาย  
ส่วนราชการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอเรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13  

โดยสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
1. การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 13 เป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรี

ต่างประเทศของประเทศลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่นภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
2. ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ (1) ให้มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารโดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมดิจิทัลในภาคการเกษตร การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนให้มากขึ้น สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่เกี่ยวข้องกับอาหารให้มีขีดความสามารถเข้าถึงตลาดและแหล่งทุน (2) ผลักดันการเป็นหุ้นส่วนระหว่าง
ภาคเอกชนและภาคนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร เศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียนและสีเขียว  
(Bio-Circular-Green: BCG Economy) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศและสอดคล้องกับหลักการของความเปิดกว้าง ความโปร่งใส และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ตามหลักการ  
G20 ว่าด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องต่อผลการประชุมฯ ที่สนับสนุนการน าเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาใช้ในภาคการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ว่าด้วยเศรษฐกิจ 
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม อันจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ สร้างความมั่นคง  
ทางอาหารและลดปัญหาความยากจน รวมทั้งยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

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

เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ สร้างความ
มั่นคงทางอาหารและลดปัญหาความยากจน รวมทั้งยกระดับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
011263 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 53 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 53 และการประชุมระดับ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และพิจารณามอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามผลการประชุม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงการต่างประเทศเสนอเรื่อง ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 53 และการประชุม

ระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
2. ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 53 ท่ีประชุมทบทวนแผนงานประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสา 

และเน้นย้ าความส าคัญของการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน การเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อรับมือกับโควิด-19 
และการใช้ประโยชน์จากกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 (COVID-19 ASEAN Response Fund) 

3. ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับคู่เจรจา (ในภาพรวม) มีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้แก่ 

(1) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-แคนาดา การส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
ระหว่างอาเซียน-แคนาดา ในสาขาที่แคนาดามีความเช่ียวชาญ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การบริหารจัดการภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม เกษตรกรรมอัจฉริยะ และการพัฒนาทุนมนุษย์ 

(2) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 21 : ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ประชุม
สนับสนุนบทบาทที่ส าคัญขององค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ซึ่งถือเป็นกลไกส่งเสริมความมั่นคง  
ทางอาหารในภูมิภาค 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 53  

และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่แสดงให้เห็นถึงการกระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงคู่เจรจา  
ในกรอบต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนร่วมกันแก้ไข

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

เพื่อแสดงให้เห็นถึงการกระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคอาเซียน 
รวมถึงคู่เจรจาในกรอบต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาและ
ประเด็นท้าทายต่างๆ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปัญหาและประเด็นท้าทายต่างๆ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีให้ความร่วมมือในการด าเนินการในส่วน  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันความร่วมมือให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนบวกสาม 
ด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งท่ี 20 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ท่ีผ่านมา ท่ีประชุมเน้นย้ าการแก้ไขปัญหาไปในทิศทาง
เดียวกันและได้แสดงจุดยืนร่วมกันให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเกิดความมั่นใจว่ามีการไหลเวียนของอาหารในภูมิภาคอย่าง
ไม่มีข้อจ ากัดและตระหนักถึงบทบาทที่ส าคัญขององค์กรส ารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (APTERR) 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 


