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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2559 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221159 
 
เรื่อง : ขออนุมัติโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

1. ยกเลิกโครงการสนับสนุนสินเช่ือให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแปลงใหญ่ ปี 2559/60 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559 และโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559 

2. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินโครงการ สนับสนุนสินเช่ือ  
เพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ านวน 2,000 แปลง 

3. อนุมัติกรอบวงเงินสินเช่ือ จ านวน 20,000 ล้านบาท (ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2559 - 
ธ.ค. 2564) 

4. อนุมัติค่าชดเชยดอกเบี้ยให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ านวน 3,000 ล้านบาท 
โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง ตามขั้นตอนต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร ในการพัฒนาการ

เกษตรแบบแปลงใหญ่ 
2. เปูาหมาย จ านวน 2,000 แปลง คือ กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร ที่เข้าร่วมด าเนินการ

ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท้ังนี้รวมถึงกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/
สหกรณ์การเกษตร ที่ได้รับสินเช่ือจากโครงการสนับสนุนสินเช่ือให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี  2559/60 
แล้ว ให้มาใช้สิทธิเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้ด้วย 

3. แนวทางการด าเนินงาน 
3.1 คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ให้ความเห็นชอบโครงการของ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรที่เสนอขอรับการสนับสนุนสินเช่ือ 
3.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นผู้พิจารณาอนุมัติสินเช่ือให้กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจ

ชุมชน/สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเปูาหมายแปลงละไม่เกิน 10 ล้านบาท 
3.3 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.01 บาท/ปี ตลอดระยะเวลา

โครงการ โดยเรียกเก็บจากกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในอัตราร้อยละ 
0.01 บาท/ปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในอัตราร้อยละ 3.00 บาท/ปี 

3.4 ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แยกบัญชีออกจากการด าเนินงานปกติเป็น 
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) เพื่อขอรับการชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
ในอนาคตจากรัฐบาล 

4. วิธีด าเนินงาน 
4.1 การเตรียมงาน 

1) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ประชาสัมพันธ์โครงการ 

2) กรมส่งเสริมการเกษตรและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด จัดประชุม
ช้ีแจงโครงการ ท าความเข้าใจกับหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถด าเนินงานโครงการได้อย่างถูกต้อง  
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single 
Command) จัดประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจแก่ทีมผู้จัดการแปลง และทีมสนับสนุน (ทีมลดต้นทุนการผลิต ทีมตลาด  
และทีมบริหารจัดการ) 

4) ทีมผู้จัดการแปลงจัดประชุมช้ีแจงโครงการแก่กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร 
4.2 การด าเนินงาน 

1) ทีมผู้จัดการแปลงจัดประชุมกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร เพื่อรับทราบปัญหา
และความต้องการของเกษตรกรสมาชิกในการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

2) กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตร จัดท าโครงการขอรับการสนับสนุนสินเช่ือ 
และแผนปฏิบัติงาน โดยการให้ค าปรึกษา แนะน าของเจ้าหน้าที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา  
ทีมผู้จัดการแปลงและทีมสนับสนุน (ทีมลดต้นทุนการผลิต ทีมตลาด และทีมบริหารจัดการ) 

3) ผู้จัดการแปลงเสนอโครงการและแผนปฏิบัติงานต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ของจังหวัด 

4) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กลั่นกรอง/วิเคราะห์ความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ของโครงการ แผนปฏิบัติงานและสินเช่ือท่ีขอรับการสนับสนุนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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5) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดเสนอโครงการฯให้ธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

6) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพิจารณาอนุมัติโครงการและแผนปฏิบัติงาน 
ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อให้การสนับสนุนสินเช่ือตามล าดับกลุ่มเกษตรกร /วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์
การเกษตร ท่ียื่นขอสินเช่ือ 

7) กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรด าเนินโครงการ 
4.3 การก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

1) กรมส่งเสริมการเกษตรและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ติดตามความก้าวหน้า ประสาน/สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับใน
การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ เพื่อให้การด าเนินงานโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
และรายงานผลการด าเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 

2) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ประเมินผลโครงการทั้งระดับรายแปลงใหญ่ และการประเมินผล
ในภาพรวมทั้งโครงการ 

5. เกณฑ์ให้การสนับสนุนสินเช่ือโครงการ 
5.1 สนับสนุนสินเช่ือให้กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรเพื่อด าเนินโครงการ แปลงละ 

ไม่เกิน 10 ล้านบาท 
5.2 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนสินเช่ือต้องสามารถด าเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการอนุมัติ 
5.3 การสนับสนุนสินเช่ือเพื่อค่าใช้จ่ายและหรือเป็นค่าลงทุนในการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เช่น

จัดหาปัจจัยการผลิต เป็นเงินหมุนเวียนเพื่อรวบรวมผลผลิต จัดหาหรือพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ าในแปลง จัดหาและ
หรือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ทางการเกษตร และอื่นๆ เป็นต้น 

6. เงื่อนไขในการช าระสินเช่ือ 
6.1 กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรที่ได้รับสินเช่ือ ให้ช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อป ี
6.2 ก าหนดระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันกู้ 

ทั้งนี้ หากกลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์การเกษตรไม่สามารถช าระเงินกู้ได้ในเวลาที่ก าหนดช าระคืน
เงินกู้หลังครบก าหนดให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สามารถปรับเง่ือนไขการกู้เงิน และการเรียกเก็บ
ดอกเบี้ยได้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติของธนาคาร 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. และ ธ.ก.ส. ด าเนินการตามความเห็นของ สงป. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป รวมทั้งให้รับความเห็นของ กค. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ ในการยกเลิกโครงการสนับสนุน
สินเช่ือให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559 และโครงการ
สนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 2559 กษ. จะต้อง
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ด าเนินการโดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรที่ ได้รับสินเช่ือ  
ในการด าเนินการไปแล้วด้วย 

2. ให้ กษ. ติดตามและประเมินผลโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แล้วให้
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการดังกล่าวให้ ครม. ทราบเป็นระยะ โดยให้ก ากับดูแลการด าเนินงานตาม
โครงการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และโปร่งใสทุกขั้นตอน 

3. ให้ กษ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2559 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221159 
 
เรื่อง : ร่างหนังสือความตกลงว่าด้วยการด าเนินโครงการการใช้สารสนเทศจากดาวเทียมและการประกันภัยพืชผลเพื่อเศรษฐกิจ 

ยุคใหม่ ระยะที่ 2 (RIICE Phase II) ในประเทศไทย 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างหนังสือตามความตกลงการด าเนินโครงการ RIICE Phase II ในประเทศไทย 
2. เห็นชอบการลงนามในหนังสือความตกลงการด าเนินโครงการ RIICE Phase II ในประเทศไทย  

โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมการข้าว ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้มีอ านาจในการลงนามในหนังสือความตกลงการด าเนินโครงการ RIICE Phase II 
ในประเทศไทย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. และสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (International Rice Research Institute : IRRI) ได้จัดท า

โครงการการใช้สารสนเทศจากดาวเทียมและการประกันภัยพืชผลเพื่อเศรษฐกิจยุคใหม่ (Remote Sensing Based 
Information and Insurance for Crops in Emerging Economy : RIICE) โดยกรมการข้าว และส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ลงนามความร่วมมือกับโครงการฯ เพื่อพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
จากดาวเทียมแบบ Synthetic Aperture Radar (SAR) ในการประเมินผลผลิตข้าว จัดท าแผนที่ภูมิศาสตร์พื้นที่ปลูกข้าว
และประเมินความเสียหายจากธรรมชาติในการผลิตข้าวของเกษตรกรระดับแปลงนาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ประกันภัยพืชผลในอนาคต ภายใต้การสนับสนุนการด าเนินงานจากรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิสผ่านทาง IRRI โดยการ
ด าเนินการระยะที่ 1 ด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ถึงเดือนเมษายน 2558 วงเงิน 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
และระยะที่ 2 ก าหนดด าเนินการระหว่างปี 2558 – 2560 วงเงิน 156,313 ดอลลาร์สหรัฐ 

2. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
2.1 การด าเนินงานโครงการในระยะที่ 1 มีกรมการข้าวเป็นผู้ประสานงานหลัก ด าเนินการศึกษาในพื้นที่น า

ร่อง 2 จังหวัด คือ จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครราชสีมา โดยได้เปรียบเทียบผลของภาพถ่ายดาวเทียมกับการส ารวจ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กข.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

1. ได้รับองค์ความรู้จากสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ และ
หุ้นส่วนความร่วมมืออื่น ๆ เป็นการต่อยอดงานวิจัยและพัฒนาข้าว 
ของไทย เพื่อใช้ในการวางแผนนโยบายด้านการผลิต การวางแผนการ
เพาะปลูก ท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทย รวมทั้ง 
ท าให้นักวิชาการของประเทศไทยมีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านข้าว
ให้เป็นท่ีรู้จักและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ 

2.  สามารถน าข้ อมู ล เทค โนโลยี สา รสนเทศที่ แม่ นย า  
ไปประกอบการก าหนดนโยบายการจัดการผลกระทบจากภัยพิบัติ เพื่อให้
อ านวยความสะดวกในการวางแผนการด าเนินงานของภาครัฐ เช่น  
การประกันพืชผลของเกษตรกร การให้เงินช่วยเหลือเกษตรกร เป็นต้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รายแปลง พบว่าแผนที่และผลผลิตที่ประเมินได้มีความถูกต้องกว่าร้อยละ 85 นอกจากนี้ยังได้มีการอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยี SAR และการจัดท าแผนที่การผลิตข้าว ณ ประเทศไทย และสมาพันธรัฐสวิส รวมทั้งได้มีการเสนอผล
ด าเนินงานและรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 

2.2 การด าเนินโครงการในระยะที่ 2 ก าหนดด าเนินการระหว่าง ปี 2559 – 2560 โดย กษ. (กรมการข้าว
และกรมส่งเสริมการเกษตรกร) และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมกัน
จัดท าร่างข้อเสนอโครงการฯ เสนอต่อรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส ผ่านทาง Swiss Development Co-operation (SDC) 
และ IRRI เพื่อขอทุนสนับสนุนการด าเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2 โดยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 รัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส
ได้ยืนยันผ่านทาง SDC ว่า จะให้ทุนสนับสนุนการด าเนินโครงการ RIICE ในระยะที่ 2 วงเงิน 156,313 ดอลลาร์สหรัฐ 
โดยด าเนินโครงการในประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 แต่เนื่องจากการด าเนิน
โครงการ RIICE ระยะที่ 2 ต้องพิจารณาผลการศึกษาในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศมากขึ้น และประสานงาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลหลายหน่วยงาน จึงต้องมีการจัดท าร่างหนังสือความตกลง (Letter of Agreement) 
ระหว่าง IRRI กรมการข้าว ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริม
การเกษตร และบริษัท sarmap SA ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านการประมวลผลจากภาพถ่ายดาวเทียมของสมาพันธรัฐ
สวิส 

3. โครงการ RIICE ในระยะที่ 2 เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาพถ่ายทางดาวเทียมการส ารวจพื้นที่จริง  
โดย กษ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีแผนจะเริ่มด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งสอดคล้องกับฤดูกาลเพาะปลูก
ข้าวนาปรัง 

4. สาระส าคัญของการด าเนินงานโครงการ RIICE ในระยะที่ 2 
4.1 การวิจัยด้านภาพถ่ายทางดาวเทียม ได้เริ่มด าเนินการอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยมีผลงานวิจัย  

ที่ส าคัญ อาทิ การจัดเขตศักยภาพการปลูกพืช การใช้ภาพถ่ายผ่านดาวเทียมเพื่อประเมินผลกระทบจากสภาวะภูมิอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลง ส าหรับโครงการ RIICE เป็นการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ SAR ซึ่งสามารถลดข้อจ ากัด 
ด้านสภาพอากาศในการเก็บข้อมูลจากดาวเทียม 

4.2 โครงการ RIICE ในระยะที่ 2 เป็นการจัดท าแผนที่การผลิตข้าวและประเมินความเสียหายจาก 
ภัยธรรมชาติ ในการผลิตข้าวในพ้ืนท่ี 20 จังหวัดของประเทศไทย ในพื้นที่ใช้ข้อมูลระยะไกลจากดาวเทียม Sentinal 1A 
ซึ่งเป็นดาวเทียมแบบ Synthetic Aperture Radar (SAR) ดวงล่าสุดของ European Space Agency ร่วมกับโปรแกรม
แปลผล Mapscape-Rice และประเมินผลผลิตข้าวในระดับอ าเภอจ าลอง ORYZA 2000 มีขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ 
ได้แก่ การจัดหาข้อมูลระยะไกลจากดาวเทียมแปลภาพและจัดท าแผนท่ี การติดตามสภาพจริงในแปลงนาและเจริญเติบโต
ของข้าวในพื้นที่เปูาหมาย การประเมินและพยากรณ์ผลผลิตโดยใช้แบบจ าลอง การตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่
เพาะปลูกกับสภาพพื้นที่จริงและการจัดการด้านไอทีและฐานข้อมูล 

 



7 

 

5. สาระส าคัญของร่างหนังสือความตกลงว่าด้วยการด าเนินโครงการ RIICE ระยะที่ 2 กษ. โดยกรมการข้าว
และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้หารือร่วมกับ IRRI และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน) จัดท าร่างหนังสือความตกลงการด าเนินโครงการ RIICE Phase II ในประเทศไทย สรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

5.1 ขอบเขตของกิจกรรม :  
(1) กิจกรรมที่หุ้นส่วนแต่ละฝุายด าเนินการ ได้แก่ IRRI กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และบริษัท sarmap SA 
(2) ตารางก าหนดเวลาการส่งรายงานผลการศึกษาให้หน่วยงานผู้สนับสนุนทุนการวิจัย 
(3) แผนการช าระเงินสนับสนุนงานวิจัยให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การจัดตั้ง

คณะท างานผู้ประสานงานโครงการ คัดเลือกพื้นที่ การควบคุมคุณภาพข้อมูล ฯลฯ 
5.2 การด าเนินการตามข้อตกลง : แต่ละฝุายจะตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้น และจะประชุมในประเทศไทยทุกปี 
5.3 ความพร้อมของทรัพยากร : กิจกรรมความร่วมมือจะขึ้นกับเงินทุนที่มีอยู่ โดยแต่ละฝุายจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายของตนเอง 
5.4 ทรัพย์สินทางปัญญา : แต่ละฝุายมีสิทธิ์ใช้วัสดุเพื่อการวิจัยที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการค้า กรรมสิทธิ์ใน

ทรัพย์สินทางปัญญาจะอยู่ภายใต้หลักการและแนวทางในการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มที่ปรึกษาว่าด้วยการ
วิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ (CGIAR) 

5.5 ข้อมูลอันเป็นความลับ : ข้อมูลอันเป็นความลับจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอาณา
เขตรัฐของคู่สัญญาแต่ละฝุาย 

5.6 การสละสิทธิ์ความรับผิด : คู่สัญญาอีกฝุายจะไม่รับผิดชอบในกรณีการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่เกิดจาก
ความประมาทของลูกจ้างของแต่ละหน่วยงานหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน 

5.7 การเริ่มมีผลบังคับใช้และการยกเลิกข้อตกลง : ข้อตกลงจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทุกฝุายลงนาม และจะ
ยังมีผลบังคับใช้ต่อไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยขึ้นอยู่กับเงินทุนที่มีอยู่ด้วย และคู่สัญญาสามารถยกเลิก
ข้อตกลงโดยแจ้งเป็นหนังสือให้คู่สัญญาฝุายอื่น ๆ ทราบอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันท่ีข้อตกลงสิ้นสุดลง 

6. ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการด าเนินโครงการ 
6.1 ได้รับองค์ความรู้จากสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ และหุ้นส่วนความร่วมมืออื่น ๆ และเป็นการต่อ

ยอดงานวิจัยและพัฒนาข้าวของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศด้านการเกษตรและสามารถน าไปถ่ายทอดสู่
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเกษตรกร เพื่อใช้ในการวางนโยบายด้านการผลิต การวางแผนการเพาะปลูก  
ท าให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทย ทั้งโดยตรงจากการส่งออกข้าว และโดยอ้อมจากการลดความ
สูญเสียของผลผลิต รวมทั้งท าให้นักวิชาการของประเทศไทยมีโอกาสได้เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านข้าวให้เป็นท่ีรู้จักและได้รับ
การยอมรับในระดับนานาชาติ 
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6.2 สามารถน าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่แม่นย าไปประกอบการก าหนดนโยบาย การจัดการผลกระทบ
จากภัยพิบัติ เพื่ออ านวยความสะดวกในการวางแผนการด าเนินงานของภาครัฐ เช่น การประกันพืชผลของเกษตร การให้
เงินช่วยเหลือเกษตรกร เป็นต้น 

7. ความเกี่ยวข้องหรือความซ้ าซ้อนกับโครงการอื่น 
7.1 โครงการพัฒนาดาวเทียมไทยโชต (ดาวเทียม THEOS) ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
การด าเนินการโครงการ RIICE Phase II และโครงการพัฒนาดาวเทียมไทยโชตใช้ดาวเทียมต่างชนิดกัน 

กล่าวคือ การด าเนินการโครงการ RIICE Phase II ใช้ดาวเทียม Santinel-1A โดยใช้ระบบเทคโนโลยี Synthetic 
Aperture Radar หรือ SAR ซึ่งเป็นเทคนิคการถ่ายภาพโดยใช้สัญญาณคลื่นเรดาร์ส่งไปกระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนกลับ 
โดยจะสร้างแหล่งพลังงานขึ้นแล้วจึงส่งผ่านพลังงานไปยังวัตถุเปูาหมาย จึงสามารถใช้ได้ทั้งเวลากลางวันและกลางคืน 
และมีความละเอียดสูง เหมาะสมกับสภาพอากาศซึ่งปกคลุมด้วยเมฆของประเทศไทย ในขณะที่โครงการพัฒนาดาวเทียม
ไทยโชต ใช้ดาวเทียม THEOS ซึ่งเป็นเทคนิค Optical Imagery ท าให้สามารถบันทึกข้อมูลภาพในช่วงคลื่นแสงที่ตา
มองเห็น (Visible band) จึงอาจมีข้อจ ากัดเมื่อสภาพอากาศแปรปรวน ดังนั้น แม้ทั้ง 2 โครงการจะมีเปูาหมาย 
เพื่อพัฒนาการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศโดยใช้ดาวเทียมเพื่อการเกษตร แต่การด าเนินการจะไม่ซ้ าซ้อนกัน เนื่องจาก
โครงการ RIICE Phase II เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบ SAR ในประเทศไทยเป็นหลัก นอกจากนี้ 
ดาวเทียมทั้ง 2 ดวง ยังมีข้อแตกต่างอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ ได้แก่ ความสูงของวงโคจร ลักษณะการบันทึกข้อมูล การโคจรกลับมา
แนวเดิม ทั้งนี้ ดาวเทียม Santinel-1A ถูกส่งโดยองค์กรอวกาศแห่งสหภาพยุโรป (ESA) และมีวัตถุประสงค์เพื่อการส ารวจ
ทรัพยากรและการเกษตร การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและการประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติ 

7.2 โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ของส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  

โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) มีแนวทางการด าเนินการ ได้แก่  
(1) การพัฒนาระบบประยุกต์ภูมิสารสนเทศ เพื่อขับเคลื่อนมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม (2) การขับเคลื่อนสังคม
เชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน และ (3) การรองรับพัฒนาบุคลากร อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศของประเทศ 
โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของระบบดาวเทียมเพื่อน ามาใช้ในประเทศ ซึ่งการด าเนิน
โครงการ RIICE Phase II ถือเป็นการสนับสนุนการด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านอวกาศ โดยเฉพาะการสร้าง 
องค์ความรู้เพื่อศึกษาหาระบบดาวเทียมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

7.3 แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ของ กษ. 
กษ. ได้ด าเนินโครงการแผนที่เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐาน 

ด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัด ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี โดยประเมินจากปัจจัยการผลิตที่มีฐานข้อมูลอยู่เดิม ซึ่งการด าเนินโครงการ RIICE Phase II เป็นการ
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สนับสนุนงานด้านการประเมินผลผลิต โดยใช้กรณีศึกษาข้าว ที่จะใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันในการค านวณ  
ถือเป็นข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประกอบการด าเนินการจัดท าโครงการแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก  
(Agri-Map) ให้คลอบคลุมมากขึ้นในอนาคต 

8. กษ. ได้จัดส่งร่างหนังสือความตกลงให้ กต. และ อส. พิจารณาแล้ว ซึ่งมีข้อพิจารณา ดังนี้ 
8.1 กต. ไม่มีข้อขัดข้องด้านสารัตถะโดยรวม หากเจ้าของเรื่องพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและ

สามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมาย ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ ระเบียบและข้อบังคับท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน โดยที่ร่างหนังสือความ
ตกลงเป็นข้อตกลงที่จัดท าขึ้นเพ่ือด าเนินโครงการระหว่างส่วนราชการของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ และ
บริษัทเอกชน จึงไม่เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์หนังสือความตกลงตามมาตรา 23 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 รวมทั้งไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ของมติ 
ครม. เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2558 (เรื่อง การท าหนังสือสัญญาที่หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่โดย
ไม่ต้องเสนอ ครม.) และโดยที่หนังสือความตกลงเป็นการจัดท าข้อตกลงกับ IRRI ซึ่งมีสถานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ 
และมีข้อบทที่อาจมีผลผูกพันเชิงนโยบายต่อรัฐบาล จึงควรพิจารณาเสนอเรื่องนี้ต่อ ครม. ตามนัยมาตรา 4 (7) ของ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องการประชุม ครม. พ.ศ. 2558 

8.2 อส. ไม่มีข้อขัดข้องกับการร่วมลงนามในร่างหนังสือความตกลงดังกล่าว โดยไม่มีความเห็นใดเพิ่มเติม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. รับความเห็นของ พณ. วท. สงป. สศช. และ กสทช. ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้ กษ. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ  
จากดาวเทียม และสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการท าการเกษตรต่อไป เช่น การวางแผนผลผลิตข้าว และ
การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น เพื่อให้เป็น Smart farmers อย่างแท้จริง 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2559 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221159 
 
เรื่อง : ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย  และกระทรวง

เกษตร อาหาร และกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือ  
ด้านการเกษตร 

 2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ  
ในประเด็นที่ไม่ใช่หลัการส าคัญ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี  
พิจารณาอีก 

 3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีฯ มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง
บันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับแจ้งจากกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี ว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ไม่จ าเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทสาธารณรัฐเกาหลี ได้เห็นชอบ 

ให้มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างไทย – สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นกรอบ 
ในการด าเนินความร่วมมือด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นกลไกในการอ านวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรและแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิคระหว่างกัน ซึ่งทั้งสองฝุายได้หารือจนได้ข้อสรุปร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเกษตร 

2. วัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอ านวย
ความสะดวกทางการค้า การฝึกอบรม และความร่วมมือทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร์ในสาขาการเกษตรระหว่างทั้ง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินความร่วมมือด้านการเกษตร รวมทั้ง
เป็นกลไกในการอ านวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรและแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิคระหว่างกัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สองฝุาย โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติต่อความร่วมมือในสาขาอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีการพิจารณาในอนาคต โดยมีขอบเขต
ความร่วมมือ ได้แก่ การพัฒนาด้านการเกษตร รวมถึงสัตว์บกและพืช การพัฒนาองค์กรและสหกรณ์ภาคเกษตร การ
สนับสนุนและการอ านวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตร ความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบการชลประทาน และ
การบริหารจัดการทรัพยากรดินและน้ าเพื่อการเกษตรรวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานภายในองค์กร
ระดับภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ทั้งสองฝุายให้ความสนใจและเห็นชอบ
ร่วมกัน 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอความอนุเคราะห์กระทรวง  
การต่างประเทศพิจารณาให้ความเห็นต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ด่วนท่ีสุด ที่ กษ 0204/6590 ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. รับความเห็นของ สงป. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
ทั้งนี้ การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร 
อาหาร และกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือด้านเกษตรในครั้งนี้ต้องไม่มีข้อมูลผูกพันเกี่ยวกับการ
ให้ภาคเอกชนเข้าร่วมด าเนินโครงการของรัฐในอนาคต 

 2. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่วมมือ  
ด้านการเกษตรในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม . ได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้ กษ. ด าเนินการได้  
โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยรับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
ตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2559 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221159 
 
เรื่อง : ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 
สารัตถะ : กษ เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชุดใหม่ 
จ านวน 9 คน ดังนี ้

1. นายประพัฒน์         ปัญญาชาติรักษ์ ผู้แทนเกษตรกร 
2. นายประพันธ์          เทียนวิหาร            ผู้แทนเกษตรกร 
3. นางเบญจวรรณ       นิชจ านงค์             ผู้แทนเกษตรกร 
4. นายประวิท            ตันเสียง               ผู้แทนเกษตรกร 
5. นายเผด็จ              ดิฐษดี                  ผู้แทนเกษตรกร 
6. นายไพรัช              เจ้ยชุม                 ผู้แทนเกษตรกร 
7. นายสรรเสริญ         อัจจุตมานัส           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางสาวลดาวัลย์      ค าภา                  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายวีระชัย            นาควิบูลย์วงศ์        ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2532 มาตรา 12 

ก าหนดให้องค์ประกอบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นอกจากกรรมการ โดยต าแหน่งแล้ว มีกรรมการอื่น 
อีกไม่เกินเก้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนเกษตรกรหกคนและผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสามคน ทั้งนี้ กรรมการอื่น  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการอีกได้ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2557 อนุมัติให้แต่งตั้งผู้แทนเกษตรกร จ านวนหกคน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนสามคน เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไว้แล้ว ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

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

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ลงวนัท่ี 7 พ.ย. 2557 แต่เนื่องจากกรรมการอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศดังกล่าว ได้ด ารงต าแหน่งครบวาระสองปี 
ในวันที่ 3 พ.ย. 2559 จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการชุดใหม่แทน
กรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมมีองค์ประกอบครบถ้วน และสามารถ
จัดประชุมด าเนินงานต่อไปได้ 

ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรมได้ด าเนินการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ตามกฎหมาย โดยมีกระบวนการสรรหาตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการ
คัดเลือกผู้แทนเกษตรกรและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงวันที่ 
23 ส.ค. 2559(ออกโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีผลการด าเนินการปรากฏตามรายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2559 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221159 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยแล้ง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า

ชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยแล้ง  
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยแล้งเป็นทางน้ า
ชลประทานจากผู้ใช้น้ าเพื่อกิจการโรงงาน การประปาหรือกิจการอื่นที่มิใช่เกษตรกรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ า
อย่างเต็มที่ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอตามรายงานของกรมชลประทานว่า มีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานนอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มมาก

ขึ้น ในการนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งท า
ให้ทราบถึงปริมาณของน้ าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทานและเป็นการร องรับการขออนุญาตใช้น้ า 
จากภาคอุตสาหกรรม การประปา และกิจการอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคตสมควรก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ า  
ห้วยแล้ง ซึ่งได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 11/2553) ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ก าหนดให้เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทานโดยออกเป็นกฎกระทรวงตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2518 

2. ให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยแล้ง ในท้องที่ต าบลเมืองหงส์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
และต าบลหนองไฮ อ าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ า
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานอ่างเก็บน้ าห้วยแล้ง เป็นทางน้ าชลประทาน 
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานอย่างเต็มที่
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2559 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221159 
 
เรื่อง : รายงานผลการด าเนินงานจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "ตลาดเกษตรดิจิทัล" 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ทราบรายงานผลการด าเนินงานจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "ตลาดเกษตรดิจิทัล" 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้โปรดมีบัญชาให้ส่วนราชการต่างๆ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานตลาดคลอง

ผดุงกรุงเกษม นั้น กษ. ดท. และ สลค. ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันด าเนินการจัดงาน “ตลาดเกษตร
ดิจิทัล” ภายใต้แนวคิด “เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า” ในระหว่างวันที่ 5 – 25 ก.ย. 2559 ณ 
ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างท าเนียบรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพ่ิมช่องทางการตลาดและรายได้ให้แก่เกษตรกร
ผู้ประกอบการ ท่ีผลิตสินค้าท่ีได้คุณภาพมาตรฐาน เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ในการน าไปประยุกต์ใช้ด้านเกษตรกรรม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
รวมทั้ง ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี ผู้ประกอบการด้านการเกษตร โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้าน SMEs  
และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) ได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมทางธุรกิจ  
เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง  
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเมื่อวันอังคารที่ 6 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมา การจัดงานในครั้งนี้ ถือเป็น
ความส าเร็จของการบูรณาการการท างานร่วมกันของหน่วยงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ที่ก าหนดไว้ทุกประการ 

2. การจัดงานตลาดเกษตรดิจิทัล ระหว่างวันท่ี 5 - 25 ก.ย. 2559 รวมจ านวน 21 วัน ถือเป็นการเพิ่มช่องทาง
การตลาดและรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าท่ีได้คุณภาพมาตรฐาน ประกอบด้วยกิจกรรมการออกร้าน
จ าหน่ายสินค้า รวม 120 บูธ จ านวนกว่า 170 ร้านค้า (หมุนเวียนเป็นรายสัปดาห์) ประกอบด้วย โซนสินค้าและบริการ
ด้านเทคโนโลยี โซนสินค้าและกิจกรรมด้านเกษตร โซนนวัตกรรมเกษตรดิจิทัล และโซนสินค้าและบริการจากธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEs BANK) และกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ
กิจกรรมให้ค าปรึกษา แนะน าและส่งเสริมธุรกิจ 

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

เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ให้แก่เกษตรกร
ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าท่ีได้คุณภาพมาตรฐาน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1 ยอดจ าหน่ายสินค้าและบริการ รวมทั้งสิ้น จ านวน 44,016,626 บาท ดังนี ้
1) ยอดจ าหน่ายสินค้ารวม 43,026,000 บาท เฉลี่ย 2,048,900 บาทต่อวัน โดยในวันที่  

25 ก.ย. 2559 มียอดจ าหน่ายสูงสุด จ านวน 3,817,141 บาท คิดเป็นร้อยละ 9 ของมูลค่ารวม 
2) รายได้จากการประมูลสินค้า จ านวน 323,900 บาท 
3) รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ จ านวน 78,190 บาท 
4) รายได้จากการรับช าระค่าบริการของ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จ านวน 508,739 บาท 
5) รายได้จากการบริการของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด จ านวน 79,797 บาท 

2.2 จ านวนผู้เข้าชมงาน รวม 153,700 คน เฉลี่ย 7,320 คนต่อวัน โดยมีผู้เข้าชมงานมากที่สุดในวันที่  
25 ก.ย. 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมชมงาน จ านวน 11,298 คน คิดเป็นร้อยละ 7  
ของผู้เข้าชมงานท้ัง 21 วัน 

2.3 สินค้าที่มียอดจ าหน่ายสูงที่สุด 5 อันดับแรก คือ 1) ทุเรียนจากสหกรณ์การเกษตรทุ่งควายกิน จ ากัด 
จังหวัดระยอง ยอดจ าหน่ายรวม 1,192,200 บาท 2) ผ้าโบราณ/ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ของคุ้มหัตถกรรมคุ้มสุโข  
จังหวัดขอนแก่น ยอดจ าหน่ายรวม 1,171,000 บาท 3) ร้านเสรีฟาร์มไก่ย่างเขาสวนกวาง ยอดจ าหน่ายรวม 
800,800 บาท 4) พรทิพย์ทุเรียนลับแล ยอดจ าหน่ายรวม 585,000 บาท และ 5) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ 
และหมอนขิด บ้านด่านเหนือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยอดจ าหน่ายรวม 570,000 บาท 

2.4 การจัดกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมการประกวดปลากัด กิจกรรมเกี่ยวกับการรณรงค์
ประยุกต์ใช้ผ้าไทยในการแต่งกายในชีวิตประจ าวัน การบรรยายให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรและเทคโนโลยี 
กิจกรรมสอนอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการขาย นาทีทอง และกิจกรรมให้ค าปรึกษาแนะน า และส่งเสริมธุรกิจ 

2.5 การประเมินความพึงพอใจของผู้จ าหน่ายสินค้าและผู้ร่วมชมงานที่มีต่อการจัดงาน 
1) ผู้จ าหน่ายสินค้า ร้อยละ 97.50 มีความพึงพอใจต่อการจัดงาน โดยเห็นว่าการมาจ าหน่ายสินค้า

ภายในงานครั้งนี้ท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติ คิดเป็นร้อยละ 44.34 และถือเป็นโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ 
และร้อยละ 2.50 ไม่พึงพอใจต่อการจัดงาน ในส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น รถเข็นบริการ ท่ีจอดรถขนถ่าย
สินค้า ขนาดพื้นท่ีตั้งสินค้า และบริการสัญญาณ Wi-Fi ไม่เสถียรเท่าท่ีควร เป็นต้น 

2) ผู้เข้าชมงาน ร้อยละ 99.49 มีความพึงพอใจต่อการจัดงาน โดยเห็นว่าการจัดงานในครั้งนี้มีการจัด
โซนพื้นท่ีสินค้าท่ีเหมาะสม สินค้าภายในงานมีคุณภาพและมีความหลากหลาย และร้อยละ 0.51 ไม่พึงพอใจต่อการจัด
งาน ในส่วนของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ที่จอดรถ ที่นั่งส าหรับ พักผ่อน 
รับประทานอาหาร ห้องน้ า และที่ท้ิงขยะ เป็นต้น 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2559 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221159 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี 4 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ทราบผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี 4 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความมั่นคงอาหาร

เอเปค และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมรับรองร่างปฏิญญาฯ ดังกล่าว
ในการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมืองเพียวร่า 
สาธารณรัฐเปรู และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าในร่างปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือ  
ไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้โดยให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

๒. การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารของเอเปค เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ  
ด้านความมั่นคงอาหารระหว่างกันภายในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก โดยที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาเพียวร่าว่าด้วย 
ความมั่นคงอาหารเอเปคในระหว่างการประชุม เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานและความร่วมมือ ในการส่งเสริม 
ความมั่นคงอาหารระหว่างสมาชิกเอเปค โดยไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย ส าหรับสาระส าคัญของปฏิญญาฯ ประกอบด้วย 
๗ หัวข้อหลัก คือ (๑) ความท้าทายและโอกาสส าหรับความมั่นคงอาหารในภูมิภาค (๒) ตลาดอาหารในภูมิภาคและการค้า 
(๓) ความยั่งยืนส าหรับระบบอาหารที่มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ (๔) นวัตกรรมและเทคโนโลยี (๕) การพัฒนาชนบทและ
เขตเมือง (๖) โครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและการบริการเพื่อความมั่นคงอาหาร และ (๗) การเข้าสู่ระบบอาหาร 
ในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขปฏิญญาฯ ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญหรือมีนัยส าคัญที่ขัดต่อผลประโยชน์  
ของไทย และได้มีผลสอดคล้องกับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อยกระดับการผลิตและการค้าสินค้า เกษตรของไทย 
ในระยะยาว ส าหรับการรับประกันความมั่นคงอาหารในระยะยาวจะต้อง
ท าให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านการผลิตและการบริโภค โดยใช้กลไกการค้า
แบบเปิด ยุติธรรม และอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนความรู้ และความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรรายย่อย 
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาชนบทและเขตเมืองของเอเปค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้เคยให้ความเห็นไว้ 
๓. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ในฐานะผู้แทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ “การพัฒนาชนบทและเขตเมือง (Rural-Urban Development)”  
เพื่อแสดงแนวทางการด าเนินงานความมั่นคงอาหารของประเทศไทยว่า การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ในชุมชนเมืองมีผลต่อความ
มั่นคงทางอาหาร จึงจ าเป็นต้องใช้การพัฒนาที่อาศัยความร่วมมือ และครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกร 
รายย่อย โดยในส่วนของไทยได้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความยั่งยืน ค านึงถึงชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
เป็นการจัดการความเสี่ยงให้กับเกษตรกร นอกจากนั้น ประเทศไทยได้ด าเนินโครงการร่วมกับภาคเอกชนและชุมชน 
 ผ่านโครงการประชารัฐในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับการผลิตและการค้า
สินค้าเกษตรของไทยในระยะยาว ส าหรับการรับประกันความมั่นคงอาหารในระยะยาวจะต้องท าให้เกิดความยั่งยืน 
ทั้งด้านการผลิตและการบริโภค โดยใช้กลไกการค้าแบบเปิด ยุติธรรม และอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนความรู้ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการมีส่วนร่วม 
ของเกษตรกรรายย่อย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาชนบทและเขตเมืองของเอเปค 

๔. ถ้อยแถลงของสมาชิกเอเปคอื่นที่ส าคัญเพื่อส่งเสริมความมั่นคงอาหาร ได้แก่ จีน ให้ความส าคัญการส่งเสริม
ความเช่ือมโยงด้านมาตรฐานอาหารสีเขียว เทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียอาหารหลังการเก็บเกี่ยว และการวิจัยห่วงโซ่
อาหารและโภชนาการ รัสเซีย ใช้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านการลงทุน และ
เห็นว่าการส่งเสริมห่วงโซ่มูลค่าอาหาร จะท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น แคนาดา เห็นว่า ควรเน้นการเปิดตลาด 
ทางการค้า การใช้เทคโนโลยี การอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน และบ่งช้ีถึงมาตรการทางการค้า  
ที่มิใช่ภาษี สหรัฐอเมริกา จะด าเนินความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้แนวคิดเกษตรกรรมเท่าทัน
ภูมิอากาศ (Climate Smart Agriculture: CSA) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดก๊าซเรือนกระจก ฟิลิปปินส์ มีนโยบายรองรับภัยพิบัติ เช่น การพึ่งพาตนเอง
ในการผลิตอาหารการประกันภัยผลผลิตทางการเกษตรและประมง ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลและบริการให้ค าปรึกษา
การใช้แอปพลิเคชัน่มือถือแก่เกษตรกร เกาหลีใต้ เน้นเรื่องการพัฒนาชนบท โดยใช้การท่องเที่ยวเพื่อเช่ือมโยงการพัฒนา
ชนบทและเขตเมือง และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2559 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221159 
 
เรื่อง : ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ช่วง 1 ตุลาคม 2559 - 

31 มีนาคม 2560) 
 
สารัตถะ : ศปมผ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ ศปมผ. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2559 – 31 มีนาคม 2560 ภายในกรอบวงเงิน 625,756,300 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่กระทรวงการคลัง (กค.) อนุมัติกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2559 อนุมัติหลัการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ ศปมผ. ระหว่างวันที่  

1 พฤษภาคม 2559 – 30 กันยายน 2559 ภายในกรอบวงเงิน 470,164,400 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามที่ ศปมผ. เสนอ 

2. ศปมผ. รายงานว่า ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ก าหนดให้จัดตั้ง ศปมผ .  
เป็นศูนย์เฉพาะกิจขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีโดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท า
การประมงผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ศปมผ. ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินงานตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558  
จนถึงปัจจุบัน ได้มีการบังคับใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และอนุบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
ด าเนินการตรวจเรือประมงและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ าตามเปูาหมายที่ก าหนด ส่งผลให้เกิดการจับกุม และด าเนินคดี
ผู้กระท าผิดจ านวนมาก รวมทั้งการด าเนินการตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประทศไทย พ.ศ. 2558 – 2562 
และแผนปฏิบัติการระดับชาติในการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และ 
ไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 – 2562 รวมทั้งแผนการควบคุมและตรวจตราการประมงระดับชาติ และระบบ 
การตรวจสอบย้อนกลับไปสู่การปฏิบัติตามระยะเวลาที่สหภาพยุโรปก าหนด 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ศปมผ./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของศูนย์บัญชาการแก้ไข
ปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. การด าเนินงานของ ศปมผ. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 จะเป็นการด าเนินงาน
ต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยเป็นการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดด าเนินการตรวจเรือประมงและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ าตามเปูาหมายที่ก าหนด การน าแผนดังกล่าว
ไปสู่การปฏิบัติในส่วนท่ีจ าเป็นและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการ
ถ่ายโอนการด าเนินงานให้กับหน่วยงานหลักด าเนินการต่อไป ซึ่งมีแผนปฏิบัติราชการในห้วง 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2560 ดังนี ้

3.1 การด าเนินงานต่อเนื่องจากแผนการด าเนินงานระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2559 โดยเฉพาะการจัดท า ปรับปรุง และเสนอร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบงาน
โดยเฉพาะฐานข้อมูลร่วมและระบบงานสารสนเทศ การบูรณาการขีดความสามารถของหน่วยงานต่างๆ และการรักษา
และบังคับใช้กฎหมายในทะเลและชายฝั่ง 

3.2 กิจกรรม/โครงการใหม่ ท่ีเกิดขึ้นพิจารณาจาก 
(1) ความจ าเป็นเร่งด่วนในการด าเนินงานตามค าแนะน าของผู้แทนสหภาพยุโรป 
(2) การตรวจสอบย้อนกลับ 
(3) การแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมประมง 
(4) การเตรียมการเปลี่ยนผ่านการด าเนินการจาก ศปมผ. ไปยังหน่วยงานปกติที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจาก

การสิ้นสุดการด าเนินการของ ศปมผ. 
(5) การพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถบริหารจัดการประมงทะเลได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยเน้นระบบงานท่ีจ าเป็นและส าคัญ 
โดยมีความต้องการงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ ศปมผ . ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

ภายในกรอบวงเงิน 625,756,300 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ท่ี กค. อนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว ประกอบด้วย 

หน่วยงาน วงเงิน (บาท) 
1. ศปมผ. 487,951,300 
2. กรมประมง 114,690,700 
3. กรมเจ้าท่า   11,711,700 
4. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองบังคับการต ารวจน้ า)       476,700 
5. กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)     6,611,000 
6. กระทรวงการต่างประเทศ (ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ)      4,314,900 

รวมท้ังสิ้น  625,756,300 
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4. นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการให้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ ศปมผ. ระหว่างวันที่  
1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ภายในกรอบวงเงิน 625,756,300 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ที่ กค. อนุมัติกัน
เงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้วตามความเห็นของส านักงบประมาณ และมีข้อสั่งการว่าการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
ระมัดระวังให้มีประสิทธิภาพ/ผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ ศปมผ. เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และ  
มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยให้ค านึงถึงผลสัมฤทธ์ิ ความคุ้มค่า และประสิทธิภาพด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2559 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221159 
 
เรื่อง : ขออนุมัติกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งท่ี 23 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งท่ี 23 
2. เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ตามประเด็นในกรอบ  

การหารือส าหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งที่ 23 เพื่อสนับสนุนให้การด าเนินงานและ
ความร่วมมือเป็นไปตามพันธกรณีของความตกลงฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรี 

คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 22 – 25 พ.ย. 2559 ณ เมืองปากเซ สปป.ลาว โดยมี  
H.E. Mr.Sommad Pholsena รมว.ทส. แห่ง สปป.ลาว ประธานคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ค.ศ. 2016 
เป็นประธานการประชุม และ รมว.ทส. ในฐานะผู้แทนไทยในคณะมนตรี หรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมร่วมกับรัฐมนตรี
จากประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการฯ และผู้แทนจากประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐ 
แห่งสหภาพเมียนมา) 

2. เมื่อวันท่ี 2 พ.ย. 2559 ทส. (กรมทรัพยากรน้ า) ในฐานะส านักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ าโขงแห่งชาติไทย 
ได้จัดการประชุมคณะกรรมการแม่น้ าโขงแห่งชาติไทย ครั้งท่ี 3/2559 โดยมี รมว.ทส. เป็นประธาน เพื่อหารือเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ฝุายไทยประสงค์จะผลักดันเพื่อให้ได้รับข้อมูลและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการน าไปหารือกับประเทศ
สมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง และประเทศคู่ เจรจา ระหว่างการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการ  
แม่น้ าโขง ครั้งท่ี 23 ณ เมืองปากเซ สปป.ลาว โดยที่ประชุมฯ คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงแห่งชาติไทยฯ มีมติให้เสนอ
กรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งที่ 23 เข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 

 

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

เพื่อด าเนินความร่วมมือในทุกด้านของการพัฒนาที่ยั่งยืน การใช้  
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้ า และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องของ
ลุ่มแม่น้ าโขง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. กรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ครั้งท่ี 23 มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับ
การด าเนินงานและความร่วมมือของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ภายใต้พันธกรณีของความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ าโขงอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2538 ในประเด็นท่ีส าคัญ ได้แก่ 

3.1 การก าหนดให้ส านักเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (Mekong River Commission 
Secretariat : MRCS) มีที่เหลือ 1 แห่ง ณ นครเวียงจันทน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและลดค่าใช้จ่าย
องค์กร และก าหนดให้ศูนย์บริหารจัดการและบรรเทาอุทกภัยระดับภูมิภาคประจ าอยู่ ณ กรุงพนมเปญ เช่นเดิม 

3.2 การเพิ่มพูนความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา (จีน – เมียนมา) หุ้นส่วนการพัฒนาและความร่วมมือในภูมิภาค 
3.2.1 จีนและเมียนมามีบทบาทในคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงในฐานะประเทศคู่เจรจามาตลอด

ระยะเวลา 20 ปี ในการประชุมครั้งนี้  ทส. ขอเสนอการหารือและติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน 
ด้านการศึกษาวิจัย (ภัยแล้ง น้ าท่วม ผลกระทบจากการพัฒนาโครงการไฟฟูาพลังน้ า) การบริหารจัดการลุ่มแม่น้ าโขง  
การขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพยากรน้ ากับฝุายจีน และการเพิ่มบทบาทของประเทศสมาชิก  
ในการด าเนินความร่วมมือกับจีนและเมียนมา) 

3.2.2 หุ้นส่วนการพัฒนามีบทบาทในการสนับสนุนเงินทุนและเทคนิควิชาการแก่คณะกรรมาธิการ
แม่น้ าโขงในการประชุมครั้งนี้ ทส. ขอเสนอการขอรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องระหว่างการปฏิรูปองค์กรของ
คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ค.ศ. 2016 – 2020 

3.2.3 ความร่วมมือในภูมิภาค ทส. ขอเสนอการขยายความร่วมมือและบูรณาการการด าเนินงานกับ
อาเซียน แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong 
Lancang Cooperation : MLC) เพื่อเช่ือมโยงกรอบการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.3 แผนการด าเนินงานประจ าปี ค.ศ. 2017 คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี ค.ศ. 2017 ประกอบด้วย ภารกิจประจ า 8 ด้าน ภารกิจพัฒนา 9 ด้าน กิจกรรมที่ได้รับจากสนับสนุน
โดยตรงจากหุ้นส่วนการพัฒนา 14 ด้าน คาดว่ามีรายรับจ านวน 10.23 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และรายจ่ายจ านวน 
10.08 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง ทส. พิจารณาแล้วเห็นชอบต่อร่างแผนการด าเนินงานฯ มีข้อเสนอให้ส านักเลขาธิการ
คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงจัดความส าคัญของกิจกรรมตามความจ าเป็นเร่งด่วนของประเทศสมาชิก รวมถึงบริบท  
การเปลี่ยนแปลงในภูมิภาค และจัดเตรียมแผนรองรับหากไม่ได้งบประมาณตามที่ก าหนดไว้ 

3.4 ระเบียบปฏิบัติการใช้น้ าและบทเรียนจากกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า กรณีโครงการไฟฟูาพลังน้ า
ไซยะบุรีและดอนสะโฮง ของ สปป.ลาว ทส. เห็นควรผลักดันการด าเนินงาน ดังนี้ 

3.4.1 ขอให้ประเทศสมาชิกมีการเตรียมความพร้อมเพื่อหาแนวทางการด าเนินงานร่วมกันและรองรบั
กระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้าส าหรับโครงการพัฒนาในแม่น้ าโขงสายประธานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

3.4.2 พิจารณาเพิ่มการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดนเข้าไปในกระบวนการพัฒนา
โครงการในแม่น้ าสายประธาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบข้ามพรมแดนท่ีมีนัยส าคัญต่อประเทศไทย 
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3.4.3 ขอให้มีการทบทวนรายละเอยีดการด าเนินกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า และปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ พิจารณาจากการปฏิบัติงานผ่านมา 

3.4.4 ขอให้มีการติดตามการด าเนินโครงการภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการปรึกษาหารือล่วงหน้า 
รวมถึงการติดตามผลกระทบข้ามพรมแดนที่อาจเกิดขึ้นและการตอบสนองต่อความเห็น/ข้อห่วงกังวลจากประเทศ
สมาชิก 

3.5 การถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการบริหารจัดการลุ่มน้ าจากคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงให้แก่ประเทศ
สมาชิก ซึ่งประเทศสมาชิกเห็นชอบการด าเนินงานภายในประเทศ เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจหลักด้านการบริหาร
จัดการลุ่มน้ า (Core River Basin Management Functions Decentralization) จ านวน 5 ภารกิจหลัก  
จากคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงให้แก่ประเทศสมาชิก ตามที่ได้ให้การรับรองในปฏิญญาหัวหินของคณะกรรมาธิการ
แม่น้ าโขง พ.ศ. 2553 ซึ่ง ทส. เห็นควรเจรจาหารือกับประเทศสมาชิกในการเร่งรัดการด าเนินงานถ่ายโอนภารกิจฯ  
ให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด โดยเฉพาะกิจกรรมและงบประมาณที่ประเทศสมาชิกให้ค ามั่นที่จะด าเนินการ  
ในแต่ละระยะ (Phase) หากการด าเนินงานล่าช้า จะส่งผลต่อการบริหารงานคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงในภาพรวม 

4. ทส. และ กต. ท าหน้าที่พิจารณาประเด็นสารัตถะตามกรอบหารือดังกล่าว และมีการเจรจาในการประชุมฯ 
กับประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทย ซึ่งมี รมว .ทส. หรือผู้แทน เป็นหัวหน้าคณะและ
เจ้าหน้าที่อาวุโส (อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า หรือผู้แทน) ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2559  
จะด าเนินการภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขงแห่งชาติไทย ซึ่ง ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ 

5. ทส. และคณะผู้แทนไทยจะใช้ประเด็นตามกรอบหารือดังกล่าวในการประชุมคณะมนตรี คณะกรรมาธิการ
แม่น้ าโขง ครั้งท่ี 23 และจะมีการจัดท าบันทึกการประชุมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของไทยและคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง
ต่อการด าเนินงานและความร่วมมือภายใต้พันธกรณีระหว่างรัฐบาลภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อมิให้
บันทึกการประชุมเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และเข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23  
ของรัฐธรรมนูญฯ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ ทส. เสนอ ครม. ทราบหรือพิจารณา 
ในสาระส าคัญของผลการประชุมฯ 

มติ ครม. : อนุมัติและเห็นชอบท้ัง 2 ข้อ ตามที่ ทส. เสนอ 
 
  



25 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2559 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221159 
 
เรื่อง : ท่าทีไทยส าหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 และการประชุม

ที่เกี่ยวข้อง และร่างปฏิญญาแคนคูนว่าด้วยการบูรณาการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมัยที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

2. ให้ความเห็นชอบในการรับรองร่างปฏิญญาแคนคูนว่าด้วยการบูรณาการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี โดยไม่มีการลงนาม 

3. อนุมัติให้ รมว.ทส. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การรับรองปฏิญญาแคนคูนฯ 
4. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขท่าทีไทย และร่างปฏิญญาแคนคูนฯ ที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อ

ผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเป็นผู้พิจารณา โดยไม่ต้องน ากลับเสนอ 
ครม. พิจารณาใหม่จนสิ้นสุดการประชุมในวันท่ี 17 ธ.ค. 2559 ณ เมืองแคนคูนฯ สหรัฐเม็กซิโก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2557 รับทราบสรุปผลการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 12 (The Twelfth Conference of the Parties to the Convention on Biological 
Diversity : COP12) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 17 ต.ค. 2557 และการประชุมระดับรัฐมนตรี (High Level Segment) 
จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 15 – 16 ต.ค. 2557 ณ เมืองพยองซาง สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี รมว.ทส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
ไทยเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ตามที่ ทส. เสนอ ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1.1 สมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ เน้นการหารือในประเด็นหลักเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยที่ประชุมได้ให้การรับรองข้อตัดสินใจและมีมติในประเด็นส าคัญ เช่น การน าเสนอรายงานโลกทรรศน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ฉบับท่ี 4 การปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงสร้างและกระบวนการภายใต้อนุสัญญาฯ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สศก./กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2 คณะผู้แทนไทยได้น าเสนอความเห็นและท่าทีของประเทศในประเด็นต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนให้เพิ่มสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ช่องทางและวิธีการในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่
รุกรานและเอื้อให้สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมในงานวิจัย การติดตาม และการแจ้งเตือน การเรียกร้องให้มีการสนับสนุน
ประเทศก าลังพัฒนาในการเสริมสร้างสมรรถนะในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุแผนกลยุทธ์อนุสัญญาฯ ซึ่งจะเป็นกรอบการ
ด าเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพส าหรับภาคีอนุสัญญาฯ และเปูาหมายไอจิ (Aichi Targets) [ซึง่เป็นเปูาหมาย
ในการแก้ไขสาเหตุหลักที่ท าให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เฝูาระวัง เพิ่มพูน
ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบบนิเวศ ] รวมถึงการเรียกร้องให้ภาคเอกชนสนับสนุน
ประเทศก าลังพัฒนาในเรื่องแผนสนับสนุนทางการเงินร่วม (co-financing scheme) เป็นต้นซึ่งความเห็นและท่าทีของ
ประเทศไทยดังกล่าวได้ถูกบรรจุเป็นข้อตัดสินใจของสมัชชาภาคีอนุสัญญาภายใต้วาระต่าง ๆ แล้ว 

2. ส านักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ก าหนดจัดการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 (COP13) ภายใต้หัวข้อหลัก คือ การบูรณาการความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี (Mainstreaming Biodiversity for well-being) ระหว่างวันที่ 2 – 17 
ธ.ค. 2559 ณ เมืองแคนคูน สหรัฐเม็กซิโก โดยรูปแบบการประชุม ประกอบด้วย 

2.1 การประชุมระดับสูงในระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2559 ซึ่งจะมีการอภิปรายร่วมระหว่างผู้เข้าร่วม
ประชุม และการรับรองร่างปฏิญญาแคนคูนว่าด้วยการบูรณาการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี 

2.1.1 ท่าทีส าหรับการประชุมระดับสูง เรื่อง การบูรณาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในภาคการเกษตร การท่องเท่ียว ป่าไม้ และการประมง โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ซึ่งมีกรอบท่าที ดังนี้ 

(1) ภาคการเกษตร ประเทศไทยมีนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ที่ให้ความส าคัญกับการน า
นวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาประเทศ 

(2) ภาคการท่องเที่ยว ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและวิถีชีวิตของประชาชน รวมถึงการพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(3) ภาคปุาไม้ ประเทศไทยมีการด าเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกและการบริหาร
จัดการพื้นที่ปุาไม้ 

(4) ภาคการประมง ประเทศไทยได้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมายระเบียบต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา
การท าประมงผิดกฎหมาย เพื่อสงวนและรักษาทรัพยากรประมง 
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2.1.2 ร่างปฏิญญาแคนคูนว่าด้วยการบูรณาการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืนเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในเชิงนโยบายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การบูรณาการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ซึ่งสนับสนุนการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เน้นเรื่องอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ ได้แก่ ชนิดพันธุ์ พันธุกรรม 
และระบบนิเวศ อย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม  
แผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2011 – 2020 และเปูาหมายไอจิ (Aichi Targets) รวมทั้งสนับสนุน
การด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวาระการพัฒนาปี ค .ศ. 2030 และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ในมิติต่าง ๆ เช่น การปกปูองคุ้มครองและจัดการระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ความมั่นคงทาง
อาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน เป็นต้น ทั้งนี้ ร่างปฏิญญาแคนคูนฯ ระบุ
แนวทางการด าเนินงานร่วมกันของประเทศภาคีอนุสัญญาไว้หลายประเด็น เช่น การบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างภาค
ส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การส่งเสริมงานวิจัยและ
เทคโนโลยีด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 

2.2 การประชุมระดับเจ้าหน้าท่ี ประกอบด้วย การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ สมัยท่ี 13 (COP13) การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัย
ที่ 8 (COP-MOP8) ในระหว่างวันที่ 4 – 17 ธ.ค. 2559 โดยมีท่าทีไทยในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

2.2.1 ประเทศไทยเห็นว่าการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ค.ศ. 2011 – 2020 เป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นพื้นฐานส าคัญในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน ควรบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่น าไปสู่การเป็น
เครื่องมือในการกีดกันทางการค้า และเรียกร้องให้ส านักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯ และประเทศที่พัฒนาแล้ว สนับสนุน
ทางวิชาการและเทคโนโลยี รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศก าลังพัฒนา 

2.2.2 ประเทศไทยมุ่งหวังให้เกิดการอนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  
จึงสนับสนุนส านักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯ พิจารณาน าแนวคิดเกี่ยวกับพื้นที่ทางทะเลที่มีความส าคัญทางนิเวศ  
หรือชีววิทยา มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งของภาคีอนุสัญญาฯ 
โดยค านึงถึงพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.3 ประเทศไทยมีความตั้งใจที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการด าเนินงานเพื่อลดภัยคุกคามต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพอันเกิดจากการน าเข้าชนิดพันธุ์ต่างถิ่นและสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพัน ธุกรรม จึงขอให้ส านักงาน
เลขาธิการอนุสัญญาฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าว 

2.2.4 ประเทศไทยเห็นความส าคัญของการเสริมสร้างความตระหนัก การให้ความรู้ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม จึงขอให้ส านักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯ ผลักดันโปรแกรมงานใน
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ประเด็นดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างความร่วมมือท้ังในระดับภูมิภาคและระดับประเทศให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน 
2.2.5 ประเทศไทยเห็นความส าคัญต่อกรณีการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมข้ามเขตแดนโดย

ไม่เจตนา/โดยผิดกฎหมาย จึงขอให้ส านักงานเลขาธิการอนุสัญญาฯ และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม
เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่บุคลากร โดยเฉพาะในประเทศภาคีที่ก าลังพัฒนาให้สามารถด าเนินงานดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อน่ึง ท่าทีไทยส าหรับการประชุมระดับสูงและระดับเจ้าหน้าที่ประเทศไทยจะแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนกับประชาคมโลก โดยเฉพาะการบูรณาการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กรอบแนวทางการด าเนินงานตามที่ปรากฏอยู่ในร่างปฏิญญา  
แคนคูนฯ โดยมีการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนท าให้เกิดการลดภัยคุกคามและผลกระทบความ
หลากหลายทางชีวภาพตามวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลง
ระหว่างประเทศอื่น ๆ กฎหมายภายในประเทศ นโยบายของรัฐบาล ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 รวมทั้งระเบียบปฏิบัติภายในประเทศอื่น ๆ ด้วย นอกจากนี้ การด าเนินการในเรื่องการบูรณาการความ
หลากหลายทางชีวภาพ จะต้องไม่น าไปสู่ข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศด้วย 

3. กต. โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกรมองค์การระหว่างประเทศ มีความเห็น ดังนี ้
3.1 ไม่ขัดข้องต่อเน้ือหา (ร่าง) ปฏิญญาแคนคูนฯ โดยรวม หาก ทส. พิจารณาแล้วเห็นว่า เหมาะสม 

สอดคล้องกับนโยบายสามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับพันธกรณีของ
ไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณไว้เพื่อการนี้แล้ว อย่างไรก็ ตาม  
ร่างปฏิญญาแคนคูนฯ มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหลายหน่วยงานกอปรกับมีการกล่าวถึงประเด็นต่าง ๆ ที่มี
ความละเอียดอ่อน และมีความส าคัญต่อประเทศไทย อาทิ การเกษตร และการประมง รวมถึงการท าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม จึงเห็นควรประสานท่าทีกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

3.2 โดยที่ประเทศไทยยังมิได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารนาโงยา จึงเห็นควรปรับเพิ่มข้อความใน (ร่าง) ปฏิญญาแคน
คูนฯ วรรคอารัมภบท ข้อ 7 เป็น “...and as well as the Cartagena and Nagoya Protocols, as applicable, 
nothing other initiatives…” เพื่อให้ประเทศที่ยังมิได้เป็นภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ
และ/หรือพิธีสารนาโงยา ซึ่งรวมถึงประเทศไทยมีความยืดหยุ่นในการด าเนินการตามพันธกรณีและความพร้อมของ
ประเทศ 

3.3 ร่างปฏิญญาแคนคูนฯ ไม่ได้จัดท าในรูปแบบของสนธิสัญญาตามที่ระบุในอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วย
กฎหมายสนธิสัญญา ค.ศ. 1969 กล่าวคือ ไม่มีการลงนามของประเทศภาคีฯ ดังนั้น ร่างปฏิญญาฯ จึงไม่เป็น
สนธิสัญญาฯ ภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญา ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 
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4. คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ในการประชุมครั้งที่ 
2/2559 เมื่อวันท่ี 20 ต.ค. 2559 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการท่าทีไทยส าหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และร่างปฏิญญาแคนคูนฯ โดยให้ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการฯ น าเสนอ ครม . เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ ทส. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2559 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221159 
 
เรื่อง : มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 
2. พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อด าเนินมาตรการฯ วงเงินงบประมาณ 12,750 ล้านบาท  

โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนของงบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย 
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น หรือรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่ สงป. เห็นควร โดยขอยกเว้นการปฏิบัติ
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2558 (เรื่อง แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี ) และมติ ครม.  
เมื่อวันท่ี 19 ม.ค. 2559 (เรื่อง การเสนอโครงการที่ต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 รับทราบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ)  

ตามที่ กค. เสนอ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้รายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด สามารถมาลงทะเบียน ณ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน (ธ.ออมสิน) และธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) (ธ.กรุงไทย) ระหว่างวันท่ี 15 ก.ค. 2559 ถึงวันท่ี 15 ส.ค. 2559 เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับการจัดสวัสดิการ
ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ อันจะท าให้การใช้งบประมาณของ
ภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ข้อมูลเบื้องต้น ณ วันที่ 15 ก.ย. 2559 พบว่า ผู้มาลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีจ านวนประมาณ  
8.3 ล้านคน โดยแบ่งเป็นการลงทะเบียนผ่าน ธ.ก.ส. จ านวน 4.6 ล้านคน ธ.ออมสิน จ านวน 2.5 ล้านคน และ  
ธ.กรุงไทย จ านวน 1.2 ล้านคน 

3. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2559 เห็นชอบมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย  
รายละ 3,000 บาท ส าหรับเกษตรกรที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี และรายละ 1,500 บาท ส าหรับเกษตรกร 
ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี รวมวงเงินงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ทั้งสิ้น  

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

เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด
ตามโครงการฯ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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6,540 ล้านบาท 
4. คุณสมบัติผู้มีสิทธ์ิ : เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี ณ วันที่ 15 ส.ค. 2559 (วันสุดท้ายของการ

เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ) และเป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ในปี 2558  
โดยมีการตรวจสอบสถานะบุคคลและความถูกต้องของข้อมูลในเบื้องต้นจากกรมสรรพากร และกรมการปกครองแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรแล้วไม่ปรากฏช่ือให้น าเอกสารหลักฐานที่ธนาคาร 
ผู้รับลงทะเบียนให้ไว้ไปติดที่สาขาธนาคารที่ตนไปลงทะเบียนภายในวันท่ี 15 ธ.ค. 2559 

5. จ านวนผู้มีรายได้น้อยท่ีลงทะเบียนผ่านโครงการฯ : ฐานข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นจากกรมสรรพากร
และกรมการปกครองพบว่า ผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีจ านวนประมาณ 8.3 ล้านคน แบ่งเป็นผู้มีรายได้น้อย 
ที่เป็นเกษตรกรจ านวน 2.9 ล้านคน และผู้มีรายได้น้อยท่ีไม่ใช่เกษตรกรจ านวน 5.4 ล้านคน 

6. เกณฑ์การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกร : ใช้เส้นความยากจน (Poverty Line) ที่ค านวณโดย
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นเกณฑ์ในการอ้างอิงโดยในปี 2557  
อยู่ท่ีระดับประมาณ 30,000 บาทต่อคนต่อปี โดยก าหนดอัตราเงินช่วยเหลือ ซึ่งมีจ านวนผู้มีสิทธิ์และวงเงินงบประมาณ
ที่ใช้ ดังนี้ 

ผู้มีรายได้น้อยท่ีไม่ใช่
เกษตรกรที่ลงทะเบียน 

ในโครงการฯ 

อัตราเงินช่วยเหลือ  
(ให้เพียงครั้งเดียว) 

ประมาณการจ านวนผู้มี
สิทธิ ์

ประมาณการวงเงินที่ใช้ 

1. ผู้ที่ไม่มีรายได้ หรือมี
รายได้ ไม่ เกิ น 30,000 
บาท/ปี 

3,000 บาท/คน 3.1 ล้านคน 9,300 ล้านบาท 

2 .  ผู้ ที่ มี ร า ย ไ ด้ ต้ั ง แ ต่ 
30,001 บาท/ปี ขึ้นไป 
แ ต่ ไ ม่ เ กิ น  100,000 
บาท/ปี 

1,500 บาท/คน 2.3 ล้านคน 3,450 ล้านบาท 

ประมาณการจ านวนผู้มีสิทธิ์และวงเงินที่ใช้ทั้งหมด 5.4 ล้านคน 12,750 ล้านบาท 

7. วิธีการโอนเงิน : ให้ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย ด าเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่
เกษตรกรที่ลงทะเบียนตามโครงการฯ ไว้กับธนาคาร โดยจ าแนกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

7.1 กรณีผู้มีสิทธ์เป็นลูกค้าของธนาคาร : ให้ธนาคารโอนเข้าบัญชีของผู้มีสิทธ์ิโดยตรง โดยให้ผู้มีสิทธิ์สามารถ
ตรวจสอบเงินในบัญชีของตนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ธนาคารแจ้งการโอนเงินหากไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีให้ไปยืนยันสิทธิ์
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กับธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้ และหากผู้มีสิทธิ์มีบัญชีเงินฝากมากกว่า 1 บัญชี ธนาคารจะท าการโอนเงินเข้าในบัญชีที่มี
การเคลื่อนไหวล่าสุด 

7.2 กรณีผู้มีสิทธิ์ไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคาร : ให้ผู้มีสิทธ์ไปแสดงตัวและเปิดบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคาร 
ที่ไปลงทะเบียนตามโครงการฯ และสามารถตรวจสอบเงินในบัญชีหลังจากเปิดบัญชีภายใน 7 วัน หากไม่มีเงินโอนเข้า
บัญชีให้ไปยืนยันสิทธิ์กับธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

นอกจากนี้ ให้ธนาคารใช้หลักเกณฑ์การโอนเงินเดียวกับข้อ 7.1 และ 7.2 เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว 
ในการโอนเงินให้เกษตรกรผู้มีสิทธ์ิ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามข้อ 3. ด้วย 

8. กรอบระยะเวลาด าเนินการ : ให้ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และ ธ.กรุงไทย โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 
2559 ถึงวันท่ี 30 ธ.ค. 2559 

9. วงเงินงบประมาณ : กรอบวงเงินที่ใช้ในการด าเนินมาตรการจ านวน 12,750 ล้านบาท ให้เบิกจ่าย 
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในส่วนของงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น หรือรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่ สงป. เห็นสมควร โดยให้ ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน และ  
ธ.กรุงไทย ส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปก่อน และชดเชยต้นทุนเงินให้กับธนาคารดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจ า 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวกร้อยละ 1 (ปัจจุบันอัตรา FDR 
เท่ากับร้อยละ 1.225 ต่อป)ี 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที ่กค. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2559 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221159 
 
เรื่อง : ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุาย 

อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT - GT) 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน IMT – GT 
2. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงาน IMT – GT 
3. ให้ความเห็นชอบตารางการมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน IMT - GT 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

แผนงาน IMT – GT ระหว่างวันที่ 21 – 23 ก.ย. 2559 ณ จังหวัดพังงา ประกอบด้วย การประชุมระดับเจ้าหน้าที่
อาวุโส (Senior Officials’ Meeting : SOM) ครั้งที่ 23 ในวันที่ 21 ก.ย. 2559 การประชุมระดับรัฐมนตรีและ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด (Chief Ministers and Governors’ Forum : CMGF) ครั้งที่ 13 ในช่วงเช้าวันที่ 22 ก.ย. 2559 
การประชุมระดับรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 4 วันที่ 22 ก.ย. 2559 และการประชุมระดับรัฐมนตรี 
(Ministerial Meeting : MM) ครั้งท่ี 22 วันท่ี 23 ก.ย. 2559 

2. การประชุมระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ครั้งที่ 23 มีผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้ 
2.1 รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินการแผนงาน IMT – GT ว่าปัจจุบันแผนงานได้ส่งผลกระทบ 

ต่อการพัฒนาในภาพรวมของอนุภูมิภาค IMT – GT และภูมิภาคอาเซียน ท้ังด้านปริมาณการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์มวลรวมระดับพื้นที่โดยเศรษฐกิจ IMT – GT คิดเป็นร้อยละ 16.0 ของอาเซียน 

2.2 หารือร่วมกันถึงการด าเนินงานที่ส าคัญในระยะต่อไปของ IMT – GT เช่น การศึกษาอย่างบูรณาการ 
เพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแผนงาน IMT – GT ในอนาคต การจัดท าแผนด าเนินงานระยะห้าปีแผนที่ 3 ปี 2560 – 
2564 การจัดท าระบบฐานข้อมูล IMT – GT เพื่อเป็นดัชนีช้ีวัดความส าเร็จ และการขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (สกต./สศก./กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสนับสนุนการเช่ือมโยงระหว่างอนุภูมิภาคและกับอาเซียน  
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเข้าถึงระบบเศรษฐกิจของผู้ยากจน การส่งเสริม
การเ ช่ือมโยงทางอากาศโดยมีการแลกเปลี่ ยนบุคลากรทางการบิน  
และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่สนับสนุนการจัดประชุม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อสนับสนุนการเช่ือมโยงระหว่างอนุภูมิภาคและกับอาเซียน ตามแนวพ้ืนท่ีเชื่อมโยงอนุภูมิภาค IMT – GT และโครงการ
ส าคัญอื่นๆ 

3. การประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งท่ี 12 มีสาระส าคัญและความก้าวหน้าสรุปได้ ดังนี้ 
3.1 การขับเคลื่อนโครงการที่เสนอในการประชุม ครั้งที่ 12 และข้อเสนอโครงการใหม่เพิ่มเติม ประกอบด้วย 

การเช่ือมโยงด้านคมนาคม การท่องเที่ยว การจัดท าฐานข้อมูลแรงงาน การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการจัดตั้งเมือง
ยางพารา เป็นต้น 

3.2 การพัฒนาเมืองสีเขียว ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียวในพ้ืนท่ีน าร่องของทั้ง 3 ประเทศ 
3.3 ความร่วมมือกับสภาธุรกิจ IMT – GT สนับสนุนข้อเสนอของสภาธุรกิจในการยกระดับบทบาทของ 

สภาธุรกิจ IMT – GT และสนับสนุนข้อเสนอโครงการของสภาธุรกิจ เช่น การจัดตั้งระเบียงยางพารา และการอ านวย
ความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารข้ามแดน 

4. การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 22 เห็นชอบแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22  
และรับทราบว่าอินโดนีเซียรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 23 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
แผนงาน IMT – GT ช่วงปลายปี 2560 ณ จังหวัดบังกา – เบลิตุง อินโดนีเซีย นอกจากนี้ การประชุมระดับรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 22 และการประชุมอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง แผนงาน IMT – GT มีความก้าวหน้าในการด าเนินการสามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1) การจัดท าวิสัยทัศน์ระยะยาว (20 ปี) และแผนการด าเนินงานระยะ 5 ปี แผนที่ 3 ปี 2560 – 2564 
รายละเอียดการด าเนินงาน จัดท ากรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นกรอบความร่วมมือ 3 สาขาหลัก ได้แก่ การเกษตร 
การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลาล และ 4 สาขาสนับสนุน ได้แก่ การพัฒนาความเชื่อมโยง การค้าการลงทุน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม 

2) ความร่วมมือกับสภาธุรกิจ IMT – GT รายละเอียดการด าเนินงาน มุ่งเน้นความร่วมมือในสาขาที่ส าคัญ
และสามารถสร้างรายได้ได้ และสนับสนุนการจัดตั้งสภาธุรกิจ IMT – GT ให้เป็นนิติบุคคลในอนาคต และให้สภาธุรกิจ
หารือกับจังหวัด/รัฐเพิ่มขึ้น 

3) เครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT – GT UNINET รายละเอียดการด าเนินงาน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยของไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เพื่อการสร้างพันธมิตรข้ามพรมแดน 

4) โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดการด าเนินงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเช่ือมโยง
ระหว่างอนุภูมิภาคและกับอาเซียน จ านวน 11 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวมสามประเทศเท่ากับ 3,728.6 ล้านเหรียญสหรัฐ 

5) โครงการส าคัญอื่นๆ รายละเอียดการด าเนินงาน ด าเนินการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ การจัดงาน
นิทรรศการการค้าและการประชุมเชิงธุรกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร การพัฒนาแนวพื้นที่ยางพาราเช่ือมโยง  
3 ประเทศ การพัฒนาธุรกิจอาหารฮาลาล การจัดท าแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียวและการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 

6) ความร่วมมือกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) รายละเอียดการด าเนินงาน ขอรับการสนับสนุนจาก ADB 
ด้านการพัฒนาเมืองสีเขียว การอ านวยความสะดวกทางการค้า การจัดตั้งเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนการพัฒนา
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ฐานข้อมูลสถิติ IMT – GT 
7) ความร่วมมือกับส านักเลขาธิการอาเซียน รายละเอียดการด าเนินงาน ประสานการก าหนดวิสัยทัศน์  

และภารกิจส าคัญให้สอดคล้องกันตามแนวทางข้อเสนอโอกาสความเป็นหุ้นส่วนในประชาคมอาเซียน และการพัฒนา
ความเช่ือมโยงต่อเนื่องตามแผนแม่บทว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน ปี 2568 ทั้งด้านคมนาคมขนส่ง
พลังงาน เฟอร์รี่ขนส่งสินค้าและผู้โดยสารและกรอบการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

5. การแก้ไขแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 แผนงาน IMT – GT ที่ประชุมระดับ
รัฐมนตรีได้ปรับประเด็นเพิ่มเติมจากร่างแถลงการณ์ร่วมที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2559 
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง มีประเด็นที่ปรับปรุง ดังนี้ 

1) แถลงการณ์ร่วมฯ ข้อ 4 แก้ไขจาก “วิสัยทัศน์ IMT – GT ระยะ 20 ปี” เป็น “วิสัยทัศน์ระยะยาว” 
เพื่อให้สอดคล้องกับค าสั่งการของผู้น า จากการประชุมระดับผู้น า แผนงาน IMT – GT ครั้งท่ี 9 ณ เกาะลังกาวี มาเลเซีย 

2) แถลงการณ์ร่วมฯ ข้อ 4 การขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานระยะห้าปีแผนที่ 3 ปี 2560 – 2564  
ให้สอดคล้องกับ “วิสัยทัศน์ของอาเซียน” แก้ไขเป็น “ยุทธศาสตร์ของอาเซียน” เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนระดับ
ยุทธศาสตร์ 

3) แถลงการณ์ร่วมฯ ข้อ 7 การยกร่างบันทึกความเข้าใจด้าน “การอ านวยความสะดวกการขนส่งทหารบก” 
แก้ไขเป็น “การอ านวยความสะดวกการขนส่งข้ามแดน” เพื่อมิให้มีความหมายครอบคลุมเกินไปถึงการขนส่งทางบกผ่านแดน  

4) แถลงการณ์ร่วมฯ ข้อ 10 “แผนการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ของ IMT – GT UNNIET” แก้ไขเป็น  
“การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแผนปฏิบัติการ IMT – GT UNNIET” เนื่องจากในความเป็นจริงเป็นเรื่องการจัดประชุม
เท่านั้น 

5) แถลงการณ์ร่วมฯ ข้อ 13 “การสนับสนุนการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับ ADB  
ในการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจการค้า การอ านวยความสะดวกในการขนส่ง การพัฒนาบุคลากร การเสริมสร้าง 
การด าเนินงานและความเช่ือมโยงทางสถาบันกับอาเซียน ซึ่งจะเสริมสร้างการบูรณาการทางเศรษฐกิจและตระหนัก  
ถึงบทบาทของ ADB ในการส่งเสริมความร่วมมือใน IMT – GT ในช่วงแผนด าเนินงานระยะห้าปีแผนที่ 3 ปี 2560 – 
2564” ปรับปรุงข้อความเป็น “สนับสนุนการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับ ADB ในการส่งเสริม 
การพัฒนาที่ยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ า และยินดีต่อการร่วมงานต่อไปในการพัฒนาเมืองสีเขียว เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
การพัฒนาแผนงานด้านการท่องเที่ยวและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร
ตลอดจนฐานข้อมูลทางสถิติของ IMT – GT” เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นในประเด็นที่จะร่วมมือกันระหว่างประเทศ
สมาชิก IMT – GT กับ ADB 

6) แถลงการณ์ร่วมฯ ข้อ 14 การด าเนินงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานรายสาขาของอาเซียน เพิ่มต่อท้าย
ประโยค “และส านักงานเลขาธิการอาเซียน” เพื่อให้มีการประสานงานท้ังในระดับปฏิบัติและระดับนโยบาย 
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มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT - GT) และการแก้ไขแถลงการณ์ร่วมและมอบหมายให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนงานการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) ต่อไปตามที่ สศช. เสนอ และในคราวต่อไปให้ สศช. 
จัดท าตารางมอบหมายภารกิจเฉพาะกรณีที่มีประเด็นภารกิจใหม่โครงการใหม่หรือระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพิ่มเติม 

 2. ให้ทุกหน่วยงานให้ความส าคัญกับการด าเนินการตามแผนงานพัฒนาตามกรอบความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น แผนงาน IMT – GT และแผนงาน GMS รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาน าแผนงาน/โครงการ
ดังกล่าวมาประกอบการวางแผนพัฒนาโครงการภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกันด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 46/2559 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
221159 
 
เรื่อง : ผลการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งท่ี 2 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Summit) ครั้งที่ 2 และ 
การประชุมที่เกี่ยวข้อง และพิจารณามอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดในตาราง
ติดตามผล 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงการต่างประเทศเสนอผลการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (2nd Asia Cooperation 

Dialogue (ACD) Summit) ครั้งที่ ๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร  
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบและพิจารณามอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียด  
ในตารางติดตามผล เพื่อผลักดันความร่วมมือใน ACD ให้มีผลลัพธ์ในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมภายในการประชุม
รัฐมนตรี ACD เดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยผลการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย 

๑. วิสัยทัศน์ความร่วมมือเอเชีย ค.ศ. ๒๐๓๐ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิก ACD  
ในการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างประชาคมเอเชียในอีก ๑๔ ปีข้างหน้า เน้นความร่วมมือ ๖ เสาหลัก ได้แก่  
๑) ความเช่ือมโยง ๒) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ๓) การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
๔) ความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า ๕) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และ ๖) การส่งเสริม
แนวทางสู่การพัฒนาท่ีทั่วถึงและยั่งยืน และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในภาคธุรกิจส าคัญ 

๒. ปฏิญญากรุงเทพฯ และแผนปฏิบัติการพิมพ์เขียวระยะ ๕ ปี (ค.ศ. ๒๐๑๗ – ๒๐๒๑) เป็นการน าวิสัยทัศน์ 
สู่การปฏิบัติ โดยเสนอแผนงานให้ประเทศสมาชิกพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินความร่วมมือใน ๖ เสาหลักของ 
ACD ให้เป็นรูปธรรม โดยไทยเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในสาขาการส่งเสริมแนวทางสู่การพัฒนาท่ีทั่วถึงและยั่งยืน เพื่อน าเสนอ
ประสบการณ์ในการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา นอกจากนี้ ประเทศสมาชิก  
ยังสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากกลไก ACD Connect Business Forum และเห็นชอบการจัดตั้งส านักเลขาธิการ ACD 
ณ คูเวต โดยรัฐบาลคูเวตจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่อไปและจะมีการพิจารณาสถานะทางกฎหมายที่เหมาะสม 

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

เพื่อผลักดันความร่วมมือใน ACD ให้มีผลลัพธ์ในเชิงปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมภายในการประชุมรัฐมนตรี ACD เดือนกันยายน ๒๕๖๐ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๓. ข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อผู้น า ACD โดยย้ าความส าคัญของการสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของเอเชีย รวมทั้ง
ความส าคัญของการสนับสนุนของภาครัฐในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเกื้อหนุนต่อการพัฒนาธุรกิจ โดยเฉพาะ SMEs และ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของเอเชีย 

๔. ACD Connect Business Forum เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน และสนับสนุน
กลไกประชารัฐในกรอบ ACD ภายใต้หัวข้อหลัก “ปลุกพลังเช่ือมโยงนวัตกรรมการเงินเพื่อเอเชียที่ยั่งยืน” เน้นเรื่อง 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเอเชียและสนับสนุนให้เอเชียมีความเช่ือมโยงทางการเงินที่เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมทางการเงิน 
(FinTech) และการระดมทุนเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และมอบหมาย
ส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ ให้ กต. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ  
วท. และ ธปท. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


