
1 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2563 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
081263 
 
เรื่อง : ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอว่า จากการด าเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 

พบว่า เกษตรกรที่แจ้งพื้นที่ปลูกยาง ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ยังไม่มีเอกสารแสดงถึงการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ  
หรือยินยอมให้ใช้ท าประโยชน์ทางการเกษตร จะไม่สามารถได้รับการช่วยเหลือ ในโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ชาวสวนยาง ระยะที่  2  ซึ่ งเกษตรกรกลุ่มนี้  เป็นเกษตรกรที่ประกอบอาชีพการท าสวนยางเพื่อการด ารงชีพ  
และเป็นเกษตรกรที่ด้อยโอกาส และยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร และในรายละเอียดการก าหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการก าหนดราคากลางอ้างอิงในการประกันรายได้ ตามชนิดและอัตราค่าชดเชยรายได้
ในแต่ละรอบ 2 เดือน ต่อ 1 ครั้ง และให้มีการจ่ายเงินชดเชยทุก 1 เดือน เพื่อให้การด าเนินการในการก าหนดราคากลาง
อ้างอิงสอดคล้องกับวิธีการจ่ายเงินชดเชยทุก 1 เดือน ปรับแก้วิธีการก าหนดราคากลางอ้างอิง จากเดิมประกาศทุก  
2 เดือน (2 เดือน/1 ครั้ง) แก้ไขเป็น ประกาศทุก 1 เดือน โดยใช้ราคาอ้างอิงเฉลี่ยของแต่ละเดือนที่ชดเชย ตั้ งแต่
พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 

2. เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ าอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงเห็นสมควรเสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ท่ีได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ าอย่างทั่วถึง 

มติ ครม. : 1. รับทราบการแก้ไขเอกสารในหน้า 2 ของเอกสารแนบ 6 ของหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ด่วนที่สุด ที่ กษ 2908.02/3684 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 จากเดิม “ข้อ 4.4 (2) ราคากลางอ้างอิงการขาย
หมายถึง ราคาที่คณะท างานก าหนดราคากลางอ้างอิงประกาศทุก 2 เดือน (บาทต่อกิโลกรัม) โดยพิจารณาจากราคาตลาด
กลางยางพารา, SICOM, TOCOM, เซี่ยงไฮ้ และปัจจัยอื่นๆ” เป็น “ข้อ 4.4 (2) ราคากลางอ้างอิงการขาย หมายถึง 
ราคาที่คณะท างานก าหนดราคากลางอ้างอิงประกาศทุก 1 เดือน (บาทต่อกิโลกรัม) โดยพิจารณาจากราคาตลาดกลาง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากราคายางตกต่ าอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ยางพารา, SICOM, TOCOM, เซี่ยงไฮ้ และปัจจัยอื่นๆ” 
2. ส าหรับกรณีการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่แจ้งพื้นที่ปลูกยางให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

(การยางแห่งประเทศไทย) ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณแ์ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
4. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณไ์ดร้ับยกเว้นการปฏบิัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที ่24 พฤศจิกายน 2558 

(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2563 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
081263 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 8 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยยางพะไล เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

2) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร เป็นทางน้ าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

3) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยตะคร้อ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

4) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยหิน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

5) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยซับประดู่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

6) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยเพลียก เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

7) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยบง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

8) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยปราสาทใหญ่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 8 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระส าคัญ เป็นการก าหนดให้ทางน้ า
ชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าไปใช้เพ่ือ
กิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น นอกจากภาคเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และ
ให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอ 

1.1 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยยางพะไล เป็นทางน้ าชลประทานท่ีจะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าล าเชียงไกร เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.3 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยตะคร้อ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.4 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยหิน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

1.5 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยซับประดู่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.6 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยเพลียก เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.7 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยบง เป็นทางน้ าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

1.8 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยปราสาทใหญ่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 8 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง  
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าไปใช้เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น 
นอกจากภาคเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 8 ฉบับในข้อ 1. 
ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 8 ฉบับเสร็จแล้ว มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการ
ร่างกฎหมาย) ซึ่ง กษ. (กรมชลประทาน) ได้ให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 8 ฉบับแล้ว 

4. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 
ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 8 ฉบับ ตามข้อ 3. ให้ กษ. พิจารณาทบทวน  
อีกครั้งหนึ่ง 

5. กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรด าเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 8 ฉบับ ตามข้อ 4. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
ต่อไป จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ รวม 8 ฉบับดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 



5 

 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ดังกล่าว รวม 8 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
และด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2563 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
081263 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 12 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

1) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าเที่ยง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

2) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยหมากเอียก เป็นทางน้ าชลประทานท่ีจะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

3) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยตาควน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

4) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

5) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครปฐม เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

6) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองระบายน้ าสาย 3 เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

7) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าน่าน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

8) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

9) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวา บ่อแสน เป็นทางน้ าชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

10) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองห้วยใหญ่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็ บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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11) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ 

12) ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าแม่ต๊าก เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 12 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ า
ชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าไปใช้  
เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น นอกจากภาคเกษตรกรรมเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า 
และให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอ 

1.1 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยน้ าเที่ยง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.2 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยหมากเอียก เป็นทางน้ าชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.3 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยตาควน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.4 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... (โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเจ้าพระยา) 

1.5 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าเจ้าพระยา เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... (โครงการชลประทานปทุมธานี) 

1.6 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษานครปฐม เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.7 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองระบายน้ าสาย 3 เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.8 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าน่าน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

1.9 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าคลองน้ าไหล เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

1.10 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งขวา บ่อแสน เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
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1.11 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานคลองห้วยใหญ่ เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 

1.12 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยใหญ่ เป็นทางน้ าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... และ 

1.13 ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าแม่ต๊าก เป็นทางน้ าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 13 ฉบับ มาเพื่อด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวง 
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าไปใช้เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น 
นอกจากภาคเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ า และให้การใช้น้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 วันที่  19 มีนาคม 2556 วันที่20 มิถุนายน 2560 
และวันที่ 17 ตุลาคม 2560 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1.1 - 1.9 และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้ว
ด าเนินการต่อไปได้ ซ่ึง สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงทั้ง 9 ฉบับเสร็จแล้ว โดยได้น าสาระส าคัญของร่าง
กฎกระทรวงข้อ 1.4 และข้อ 1.5 มารวมไว้เป็น "ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานแม่น้ าเจ้าพระยา 
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ...." เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายและประชาชนที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ มีการแก้ไขเล็กน้อย 
(ตามแบบการร่างกฎหมาย) โดย กษ. (กรมชลประทาน) ได้ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงทั้ง  
8 ฉบับแล้ว 

3. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 วันที่ 30 เมษายน 2562 และวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1.1 - ข้อ 1.13 ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ กษ. เสนอ และให้ด าเนินการ
ต่อไปได้ 

4. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มแต่งตัง้คณะรัฐมนตรชุีดใหม่ เมื่อวันที ่10 กรกฎาคม 2562 
ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจงึได้สง่ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2. และข้อ 3. รวม 12 ฉบับ ให้ กษ. พิจารณาทบทวน
อีกครั้งหนึ่ง 

5. กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรด าเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 12 ฉบับ ตามข้อ 4. ที่ สคก. ตรวจพิจารณา
แล้วต่อไป จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทาน เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ดังกล่าว รวม 12 ฉบับ ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
และด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2563 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
081263 
 
เรื่อง : รายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับการจัดท าแผนบริหารความ

พร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงานของรัฐ และแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพ
การบริหารภาครัฐ 

 
สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. ดังนี้ 

1. รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับการจัดท า
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงานของรัฐ 

2. เห็นชอบแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ  

ในการบริหารราชการและให้บริการประชานในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) โดยมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ.ร. ประสานกับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด าเนินการทบทวน  
และปรับปรุงแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตให้เป็นปัจจุบันโดยให้น ามาตรการต่างๆ มาผนวกไว้ในแผนบริหาร
ความพร้อมฯ รวมทั้งปรับปรุงแผนบริหารความพร้อมฯ ให้สามารถรองรับกรณีเกิดโรคระบาดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานได้ 
ทั้งนี้ การปรับแผนบริหารความพร้อมฯให้มุ่งเน้นและให้ความส าคัญในการน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 
รวมทั้งเทคโนโลยีดิจทัลมาใช้ในการบริหารงานและให้บริการแก่ประชาชน โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งแผนบริหาร 
ความพร้อมฯให้ส านักงาน ก.พ.ร. ภายในเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการ
ยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ ต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นชอบในหลักการต่อรายงานผลการด าเนินการตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563เกี่ยวกับการจัดท าแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business 
Continuity Plan : BCP) ของหน่วยงานของรัฐ และแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ ในการน า

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

เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการยกระดับ
ประสิทธิภาพการบริการภาครัฐต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระบบบริการแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและให้บริการแก่
ประชาชน รวมทั้งการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่าน e-Service ภาครัฐ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้  
การด าเนินการจะประสบผลส าเร็จได้และมีความมั่นคงยั่งยืน ส านักงาน ก.พ.ร. ควรพิจารณาบูรณาการ งานด้าน  
e-Service ภาครัฐอย่างเป็นระบบ รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงานดังกล่าว 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2563 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
081263 
 
เรื่อง : การประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งท่ี 9 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาพนมเปญของการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี 
- เจ้าพระยา - แม่โขง ครั้งที่ 9 ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ
หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ร่างปฏิญญาพนมเปญฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้น าประเทศสมาชิกยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ สรุปได้ ดังนี ้
1. ยินดีต่อความคืบหน้าของการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – 

แม่โขง ซึ่งพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การก่อตั้งกรอบความร่วมมือในปี 2546 ตามเจตนารมณ์ของปฏิญญาพุกาม 
โดยเฉพาะในมิติด้านการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนการสร้างเสริม
ความร่วมมือท่ียั่งยืนระหว่างประเทศลุ่มน้ าโขงทั้ง 5 ประเทศ 

2. ย้ าเจตนารมณ์ที่จะสานต่อการขับเคลื่อนแผนงานตามสาขาความร่วมมือ 3 เสาของแผนแม่บท ACMECS 
ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019 - 2023) โดยเฉพาะการด าเนินการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ACMECS เป็นกรอบความร่วมมือ 
ที่มีพลวัตและสอดรับกับความเปลีย่นแปลงของภูมิรฐัศาสตร์ โดยผู้น าประเทศสมาชิกได้เห็นชอบในหลักการให้มีการบรรลุ
การจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนา ACMECS (ACMECSDevelopment Fund) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนที่จะสนับสนุนการ
พัฒนาโครงการภายใต้ ACMECS อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ตลอดจนให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งส านักงาน
เลขาธิการ ACMECS และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาทั้งในและนอกภูมิภาค เพื่อผนึกก าลัง 
และบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

3. ตระหนักถึงภัยคุกคามทางสาธารณสุขที่เกิดจากโรคติดเช้ืออุบัติใหม่และโรคติดเช้ืออุบัติซ้ า โดยเฉพาะ  

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

เพื่อเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้น าประเทศสมาชิก
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ที่จะส่งเสริม
ความร่วมมือในด้านต่างๆ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การระบาดของโรคโควิด - 19 ที่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ตลอดจนย้ าความส าคัญ
ของการยกระดับความร่วมมือของประเทศสมาชิก ACMECS ในการด าเนินมาตรการอย่างครอบคลุมเพื่อบรรเทา 
และป้องกันการระบาดของโรคโควิด - 19 รวมทั้งเห็นชอบที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุข การสร้างภูมิคุ้มกัน 
และการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานร่วมกันภายใต้กลไกของกรอบความร่วมมือพหุภาคี อาทิ อาเซียน องค์การอนามัยโลก 
และการร่วมมือกับหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนานอกอนุภูมิภาค 

4. เน้นย้ าถึงความส าคัญของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อน
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการอ านวยความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ และการส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ และให้ความส าคัญต่อการส่งเสริม
ความเชื่อมโยงทางดิจิทัล การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน ตลอดจนการสร้างขีดความสามารถของภาค
ธุรกจิ รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย ตลอดจนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและเร่งให้เกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศสมาชิก ACMECS 

โดยที่ประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งที่ 9 มีก าหนดจะ
รับรองร่างปฏิญญาพนมเปญฯ ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2563 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาพนมเปญของการ
ประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งท่ี 9 ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่
ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2563 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
081263 
 
เรื่อง : ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง (Memorandum of 

Understanding on the Cooperation on Project of the Mekong - Lancang Cooperation Special 
Fund) 

 
สารัตถะ : อว. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง 
(Memorandum of Understanding on the Cooperation on Project of the Mekong - Lancang Cooperation 
Special Fund) 

2. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้  
ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าของร่างบันทึกความเข้าใจฯ  
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อพิจารณา
ด าเนินการในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจ าปี 2563 

ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจ าประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวทางในการบริการจัดการงบประมาณของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
จากฝ่ายจีนให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้กองทุนอย่างสูงสุด ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 

1. หลักการเบ้ืองต้น มุ่งบริหารจัดการกองทุนเพื่อให้เกิดสันติภาพและความมั่งคั่งต่อประเทศสมาชิกกรอบความ
ร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง โดยเคารพกฎหมายและกฎระเบียบของทั้งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน  
และร่วมกันติดตามประเมินโครงการและการใช้งบประมาณจากกองทุน 

2. โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 4 โครงการ ได้แก่  
2.1 โครงการการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อว./กษ. (สกต.สป.กษ./กป./วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อก าหนดแนวทางในการบริการจัดการงบประมาณของ
โครงการที่ได้รับการอนุมัติจากฝ่ายจีนให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้กองทุน
อย่างสูงสุด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และ 10 ไมครอน (PM10 and PM2.5 from HAZE Smog and Visibility Effect in Thailand) เสนอโดย สถาบัน
มาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นจ านวนเงิน 59,576 ดอลลาร์สหรัฐ 

2.2  โครงการการตรวจวัดคุณ ภาพน้ าในแม่น้ าโขง (A Microbial - based Index to Assess the 
Ecological Status of the Lancang- Mekong River based on Molecular Approaches and DNA Barcoding) 
เสนอโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
เป็นจ านวนเงิน 461,300 ดอลลาร์สหรัฐ 

2.3 โครงการการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลัง การแปรรูป การควบคุมศัตรูพืช  
การผลิตเอทานอลจากมันส าปะหลัง รวมทั้งการบริหารจัดการของเสีย (Enhance Production Capacity and 
People’ s Livelihood by Improving the Value Chain for Cassava Cultivation and Application:  Clean 
Cassava Chips, Native Starch, Modified Starch, Ethanol and Biogas Production)  เส น อ โด ย  ศู น ย์ พั น ธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  เป็นจ านวนเงิน 
462,700 ดอลลาร์สหรัฐ 

2.4 โครงการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการค้าข้ามพรมแดน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (The Cooperation of SMEs and 
Labor in Logistics and Border Trade in Lancang- Mekong Countries under the plan to develop an 
Integrated Transportation and Logistic) เสนอโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นจ านวนเงิน 453 ,000 ดอลลาร์
สหรัฐ 

3. การส่งมอบงบประมาณและการบริหารจัดการ สาธารณรัฐประชาชนจีนจะส่งมอบงบประมาณส าหรับด าเนิน
โครงการภายใน 20 วันหลังจากการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ และฝ่ายไทย โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมจะแจ้งฝ่ายจีนอย่างเป็นทางการภายใน 10 วัน หลังการได้รับงบประมาณ 

4. การควบคุมดูแลและประเมินผลโครงการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
จะควบคุมดูแลการด าเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตรวจสอบการด าเนินโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
และอาจมีการตรวจสอบการด าเนินโครงการร่วมกันกับฝ่ายจีน ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย  
และนวัตกรรม จะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 
2 เดือน และคืนงบประมาณส่วนที่เหลือให้แก่ฝ่ายจีนภายใน 3 เดือน หลังจบโครงการ โดยการประยุกต์ใช้ร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ ไม่ก่อให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายต่อท้ังสองฝ่ายและไม่เป็นสนธิสัญญาภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ ทั้งนี้ หากมีความ
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง  
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผล  
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และประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) และให้กระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณไปพิจารณา
ด าเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2563 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
081263 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต 

การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตเพื่อจัดการบริหารพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรหรือ ใช้ประโยชน์ 
จากสมุนไพร พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การต่อ
อายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตเพื่อจัดการบริหารพื้นที่
คุ้มครองสมุนไพรหรือใช้ประโยชน์จากสมุนไพร พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้
ใบอนุญาตเพ่ือจัดการบริหารพ้ืนที่คุ้มครองสมุนไพรหรือใช้ประโยชน์จากสมุนไพร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงสาธารณสุขเสนอเรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การต่ออายุ

ใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตเพื่อจัดการบริหารพื้นที่
คุ้มครองสมุนไพรหรือใช้ประโยชน์จากสมุนไพร พ.ศ. .... 

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 มาตรา 61 ก าหนดให้ความ
คุ้มครองพื้นที่ที่เป็นถิ่นก าเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจถูก
ท าลายหรือได้รับผลกระทบจากการกระท าของมนุษย์หรือมีลักษณะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือการลดลงของพันธุกรรม  
หรือทางราชการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารพัฒนาและใช้ประโยชน์ 
จากสมุนไพรในพื้นที่นั้นโดยพื้นที่นั้นยังไม่ถูกประกาศเป็นเขตอนุรักษ์ไม่เป็นที่ดินที่อยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงทางการเมือง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีอ านาจ 
ออกกฎกระทรวงให้พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรโดยค าแนะน าของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยจะก าหนดมาตรการคุ้มครองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างไว้ในกฎกระทรวง โดยขณะนี้กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท าร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการ
ออกใบอนุญาตการขอออกใบแทนใบอนุญาตการพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตเพื่อจัดการบริหารพื้นที่

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อจัดการบริหารพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรหรือใช้ประโยนช์จาก
สมุนไพร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คุ้มครองสมุนไพรหรือใช้ประโยชน์จากสมนุไพร พ.ศ. .... ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอความเหน็ต่อรา่งกฎกระทรวงฯ ดังกล่าว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นชอบต่อร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออก

ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบแทนใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต  
เพื่อจัดการบริหารพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรหรือใช้ประโยชน์จากสมุนไพร พ.ศ. .... เนื่องจากไม่มีความซ้ าซ้อนกับการ
ด าเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอออกใบ
แทนใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตเพื่อจัดการบริหารพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรหรอืใช้ประโยชน์
จากสมุนไพร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงมหาดไทยไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงสาธารณสุขเร่งด าเนินการออกกฎกระทรวงก าหนดพื้นที่คุ้มครองสมุนไพรตามความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยด่วนต่อไป 
 
  



18 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2563 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
081263 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความ

ตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส าหรับปี พ.ศ. 2564 ถึงปี พ.ศ. 2566 พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าข้าวโพดที่ใช้เป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน  ส าหรับปี พ.ศ. 2564 ถึงปี  
พ.ศ. 2566 พ.ศ. .... ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการน าเข้าข้าวโพดที่ใช้เป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เข้าการค้าเสรีอาเซียน ส าหรับปี พ.ศ. 2564 ถึงปี 
พ.ศ. 2566 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบการก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบ

อาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง ปลาปน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ปี 2564 – 2566 ตามมติคณะกรรมการนโยบาย
อาหาร ครั้งท่ี 1/2563 (ครั้งที่ 79) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประธาน
กรรมการนโยบายอาหารเสนอ โดยเป็นการก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ (กากถั่วเหลือง  
ปลาปน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) คราวละ 3 ปี ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ทั้งน้ี มีนโยบาย
และมาตรการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อัตราภาษีร้อยละศูนย์ ดังนี้ 

1.1 ให้องค์การคลังสินค้าน าเข้าไม่จ ากัดช่วงเวลาน าเข้า 
1.2 ผู้น าเข้าท่ัวไป ก าหนดช่วงเวลาน าเข้าระหว่าง 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 สิงหาคม ของแต่ละปี และต้อง

ปฏิบัติตามข้อก าหนดมาตรฐานควบคุมการน าเข้าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 
2. ให้กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดตามสถานการณ์การใช้และการน าเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นๆ ที่สามารถน ามาใช้ทดแทนกากถั่วเหลือง ปลาป่น  
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เช่น เนื้อป่น เนื้อและกระดูกป่น ข้าวสาลี และกากดีดีจีเอส) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งด าเนินการ
ส่งเสริมให้มีการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การด าเนินการตามนโยบายและมาตรการน าเข้า
วัตถุดิบอาหารสัตว์ฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงต่อไป 

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

เพื่ อมิ ให้ ส่ งผลกระทบต่อราคาสินค้ าข้ าวโพดเลี้ ยงสัตว์
ภายในประเทศและรายได้ของเกษตรกร อีกทั้ งควรด า เนินการ 
ออกประกาศการน าเข้าให้ทันเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการใช้วัตถุดิบ
ในภาคอุตสาหกรรมผลติอาหารสัตว์ ในช่วงที่ผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. พณ. เสนอว่า โดยที่คณะกรรมการนโยบายอาหารได้มีมติเห็นชอบการก าหนดนโยบายและมาตรการน าเข้า
สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คราวละ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2564 – 2566 ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)  
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธาน
กรรมการนโยบายอาหารเสนอดังกล่าว พณ. จึงได้ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าข้าวโพดที่ใช้เป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส าหรับปี พ.ศ. 2564  
ถึงปี พ.ศ. 2566 พ.ศ. .... 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความ  
ตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส าหรับปี พ.ศ. 2564 ถึงปี พ.ศ. 2566 พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมการนโยบายอาหาร 
ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งที่ 79) ได้มีมติเห็นชอบแล้ว ท้ังนี้ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องก ากับดูแลการน าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้า
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศและรายได้ของเกษตรกร อีกทั้งควรด าเนินการออกประกาศการน าเข้าให้ทันเวลา  
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้วัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ ในช่วงที่ผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การน าข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาใน
ราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ส าหรับปี พ.ศ. 2564 ถึงปี พ.ศ. 2566 พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2563 วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
081263 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 

1/2563 
 
สารัตถะ : กบส. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุม กบส. ครั้งท่ี 1/2563 
2. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามมต ิกบส. ครั้งท่ี 1/2563 และรายงานให้ส านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อน าเสนอ กบส. ตามขั้นตอนต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 521 ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) ประธาน กบส.  
เป็นประธานการประชุม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ (กบส.) ได้รับทราบและมอบหมายให้กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์พิจารณาด าเนินการ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวม 4 ประเด็น ดังนี ้

1. รับทราบความก้าวหน้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคการเกษตรโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
การเกษตรภายใต้ กบส. ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคการเกษตร  
พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน) ประกอบด้วย3 แผนงานหลักคือแผนงานที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการระบบโลจิสติกส์การเกษตรแผนงานที่ 2การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและระบบการอ านวยความสะดวก
ด้านโลจิสติกส์สินค้าเกษตร และแผนงานท่ี 3การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์การเกษตร  

2. มีมติมอบหมายใหก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการ 3 ประเด็น ได้แก่ 
1) เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ประกอบด้วย  

กรมประมง กรมปศุสัตว์กรมวิชาการเกษตร ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และการยางแห่ง
ประเทศไทยเร่งรัดการด าเนินการพัฒนาธุรกรรมการเช่ือมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการน าเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์  
ผ่านระบบNSWตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย  

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

เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 
ที่ เช่ือมโยงกับภาคการเกษตร และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์การเกษตร น ามาซึ่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเกษตรให้แก่ประเทศ สถาบันเกษตรกร 
และเกษตรกรอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับภาคการเกษตรของไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ก าหนดให้จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นร้อยละ 100 ให้เสร็จภายในปี 2564 

2) เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมประมงกรมปศุสัตว์กรมวิชาการเกษตร และการยางแห่งประเทศไทย
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามผลการศึกษาของการปรับลดขั้นตอนกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้า
ยุทธศาสตร์ (วัตถุอันตราย สินค้าแช่แข็ง ข้าว น้ าตาลและยางพารา)ซึ่งจ านวนกิจกรรมที่ต้องด าเนินการปรับลด 
ในรายสินค้า ได้แก่ 1) วัตถุอันตราย 2) สินค้าแช่แข็ง 3) ข้าว 4) น้ าตาล 5) ยางพารา ให้แล้วเสร็จครบถ้วน  
ภายในปีงบประมาณ 2564 

3) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์
ภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal)  ได้แก่ 1) การด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การพัฒนาฐานข้อมูลกลาง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านโลจิสติกส์ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ สนับสนุนความเชื่อมโยงของภาคธุรกิจขนส่ง 
การสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย และ 2) การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาด าเนินงาน
ให้ความส าคัญในการรวมจุดออกใบรับรองสุขอนามัยพืช และจุดตรวจสินค้าเกษตรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลักษณะ
การให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) คือโครงการช่องทางพิเศษส าหรับสินค้าเน่าเสียง่าย 
(Perishable Premium Lane: PPL) ของบริษัทการท่าอากาศยานไทย จ ากัด 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรรับทราบผลการประชุม กบส.  ครั้งที่ 1/2563  

ซึ่งมีแนวทางส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศที่เช่ือมโยงกับภาคการเกษตร และเป็นการขับเคลื่อน
การพัฒนาที่เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์การเกษตร น ามาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเกษตร
ให้แก่ประเทศ สถาบันเกษตรกรและเกษตรกรอย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้กับภาคการเกษตรของไทย 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการระบบการบริหารจัดการขนสง่สินค้าและบรกิารของ
ประเทศเสนอ และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


