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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 53/2563 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
291263 
 

เรื่อง : รายงานสรุปผลการด าเนินงานของรัฐบาลรอบ 1 ปี ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของรัฐบาลรอบ 1 ปี ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ได้มอบหมายให้ทุกส่วนราชการจัดท าข้อมูลผลการปฏิบัติงาน 

ที่แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี
ตอ่ไป เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของรัฐบาลรอบ 1 ปี ในส่วนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ให้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล สรุปสาระส าคัญ
ได้ดังนี้ 

1) การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของเกษตรกร  อาทิ การช่วยเหลือแก้ปัญหา
หนี้สิน การแก้ไขปัญหาข้าว การแก้ไขปัญหายางพารา มาตรการช่วยเหลือราคาสินค้าเกษตร การช่วยเหลือเกษตรกร 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (เยียวยา) โครงการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกร
ผู้ประสบภัยฝนท้ิงช่วง และอุทกภัย ปี 2562 

2) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ได้แก่ 
จัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย และส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ 

3) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันด้านเกษตร อาทิ ส่งเสริมการท าปศุสัตว์ ส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ า ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร
ครบวงจร พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกรและเกษตรกร 

4) การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร ได้แก่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การเกษตร (Big Data) 
และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช/ผู้เลี้ยงสัตว์/ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

5) การจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ในสถานศึกษา 77 จังหวัด 

มติ ครม. : รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ให้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับผลงาน
ของรัฐบาล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 53/2563 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
291263 
 
เรื่อง : การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2564 – 2566 สินค้าเมล็ดพันธุ์

หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ หัวพันธุ์มันฝรั่ง และหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป 
 
สารัตถะ : คกก. นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรฯ เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปิดตลาดสินค้าเกษตร
ตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2564 – 2566 สินค้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่  
หัวพันธุ์มันฝรั่ง และหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป ตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม ๒๕63 ดังนี้ 

1. เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ ปริมาณในโควตา ปีละ 3.15 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 และอัตราภาษี
นอกโควตาร้อยละ 218 

2.หอมหัวใหญ่ ปริมาณในโควตาปีละ 764 ตัน (แห้งเป็นผงและไม่เป็นผง) อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 27 
และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 142 

3. หัวพันธุ์มันฝรั่ง ปริมาณในโควตาไม่จ ากัดจ านวน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 และอัตราภาษีนอกโควตา
ร้อยละ 125 

4. หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป มีปริมาณในโควตาปี 2564 จ านวน 63,000 ตัน ปี 2565 จ านวน 71,000 ตัน 
ปี 2566 จ านวน 80,000 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 27 และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 125 

ทั้งนี้ การบริหารการน าเข้าเมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ หัวพันธุ์มันฝรั่ง และหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป 
ให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขและการก ากับดูแลของคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง 
หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า 
1. คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  

4 ธันวาคม 2563 มีมติเห็นชอบการเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามกรอบความตกลง WTO ปี 2564 – 2566 จ านวน 
4 รายการ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ หัวพันธุ์มันฝรั่ง และหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป  ซึ่งมีปริมาณ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คกก. นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรฯ /กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ เป็นการช่วยสนับสนุน ให้ เกษตรกรได้ ใช้ เมล็ดพันธุ์ 
หอมหัวใหญ่ และหัวพันธุ์มันฝรั่งน าเข้าในราคาที่เหมาะสม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และอัตราภาษีแตกต่างจากที่ผูกพันไว้กับ WTO จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ การเปิด
ตลาดสินค้าเกษตรดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตภายในประเทศ และยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้
เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ หอมหัวใหญ่ และหัวพันธุ์มันฝรั่งน าเข้าในราคาที่เหมาะสม ส าหรับสินค้าหอมหัวใหญ่ที่
น าเข้าเป็นชนิดแห้งเป็นผงและไม่เปน็ผง ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถผลิตได้ และสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปมีผลผลิตไม่
พียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ รวมถึงเป็นการให้สหกรณ์ซึ่งมีเกษตรกรเป็นสมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการด้วย และมีการบริหารการน าเข้าอยู่ภายใต้เง่ือนไขและการก ากับดูแลของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังนี ้

1) เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่ – ให้ชุมนุมสหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แห่งประเทศไทย จ ากัด (ชุมนุมสหกรณ์ฯ) 
เป็นผู้น าเข้าแต่เพียงผู้เดียว 

2) หอมหัวใหญ่ – ให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ เป็นผู้บริหารการน าเข้าเพื่อจัดสรรให้นิติบุคคลเป็นผู้น าเข้า 
3) หัวพันธุ์มันฝรั่ง – อยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการฯ ก าหนด ได้แก่ 

3.1) ให้มีการพิจารณาจัดสรรการนเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งปีละ 3 ครั้ง เพื่อน าไปส่งเสริม
ให้เกษตรปลูก 

3.2) ให้นิติบุคคลเป็นผู้น าเข้าและให้ผู้น าเข้าท าหนังสือรับรองพื้นที่เพาะปลูก 
3.3) ผู้น าเข้าต้องจ าหน่ายหัวพันธุ์มันฝรั่งให้แก่เกษตรกรไม่เกินกิโลกรัมละ 35 บาท 

และรับซื้อหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปจากเกษตรกร ดังนี้ 
- ในช่วงฤดูฝน (กรกฎาคม – ธันวาคม) ราคาไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 14 บาท 
- ในช่วงฤดูแล้ง (มกราคม – มิถุนายน) ในปีเพาะปลูก 2564/2565  

และ 2565/2566 ราคาไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 10.80 บาท และในปี
เพาะปลูก 2566/2567 ราคาไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 11.00 บาท (เดิมไม่ต่ า
กว่ากิโลกรัมละ 10.60 บาท) 

4) หัวมันฝรั่งสดเพ่ือแปรรูป – อยู่ภายใต้เง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการฯ ก าหนด ได้แก่ 
4.1) ผู้น าเข้าต้องเป็นนิติบุคคล 
4.2) ผู้น าเข้าหรือผู้แทนน าเข้าต้องรับซื้อหัวมันฝรั่งสดเพื่ อแปรรูป 

จากเกษตรกรในราคาเดียวกับผู้น าเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งในข้อ 3)  
[เดิมในช่วงฤดูแล้ง (มกราคม – มิถุนายน) ไม่ต่ ากว่ากิโลกรัมละ 
10.60 บาท ในช่วงฤดูฝนราคาเท่าเดิม] 

4.3) ให้มีการน าเข้าในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม ของทุกปี 
2. เรื่อง การเปิดตลาดสินค้าเกษตรกรตามกรอบความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2564 – 2566 

สินค้าเมล็ดพันธ์ุหอมหัวใหญ่ หอมหัวใหญ่ หัวพันธุ์มันฝรั่ง และหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป จัดอยู่ในด้านการสร้างรายได้และ
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การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรกรและสหกรณ์เสนอ และให้คณะกรรมการนโยบาย
และแผนพัฒนาการเกษตรกรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงอุตสาหกรรมและส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 

2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัด  
การด าเนินการเพิ่มปริมาณผลผลิตหัวมันฝรั่งสดภายในประเทศทดแทนการน าเข้า เช่น การส่งเสริม การเพาะปลูกมันฝรั่งสด
ทดแทนพืชชนิดอื่น เพื่อให้มีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 [เรื่อง การขอขยายปริมาณในโควตาการน าเข้าสินค้าหัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูปภายใต้
ความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ปี 2563 เพิ่มเติม] ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 53/2563 วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
291263 
 
เรื่อง : (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศ

ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 
 
สารัตถะ : ศธ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาอาชีพ 
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 จ านวน 7 สาขาอาชีพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงศึกษา โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิ

แห่งชาติ ขอเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนาก าลงัคนในสาขาอาชีพท่ีมีความจ าเป็นเร่งดว่นตอ่การพัฒนา
ประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565 จ านวน 7 สาขาอาชีพที่มีความจ าเป็นของประเทศ
ประกอบด้วย 1) สาขาอาชีพโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐาน 2) สาขาอาชีพโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  3) สาขาอาชีพ
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4) สาขาอาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ 5) สาขาอาชีพ
อาหารและเกษตรกร 6) สาขาอาชีพปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน และ 7) สาขาอาชีพแม่พิมพ์   
เพื่อจัดท าต้นแบบและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการผลิต 

และพัฒนาก าลังคนในสาขาที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ในกลยุทธ์ที่ 1 สร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมให้แรงงานภาคเกษตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ความมั่นคงในภาคเกษตรของไทยอย่างยั่งยืน ส าหรับการพัฒนาการผลิตก าลังคนด้านอาหารและเกษตร เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรของประเทศ ควรให้ความส าคัญในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องที่อยู่ในระบบการผลิต
อาหารและเกษตรด้วย เช่น เกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น และการคัดเลือกอาชีพ 

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

เพื่อสร้างก าลังคนคุณภาพของประเทศให้เพียงพอ มีสมรรถนะ 
ที่จ าเป็นตรงตามความต้องการของภาคประกอบการและยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อพัฒนาต้นแบบในกลุ่มสาขาเกษตร ควรก าหนดให้มีความครอบคลุมทุกสาขาการผลิต  
ทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ ที่เป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของประเทศ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม  
กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ  
และสังคม และส านักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


