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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180460 
 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อด าเนินโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยให้สมาชิก

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อด าเนินโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยให้สมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ระยะเวลา 2 ปี ปีละ 767.91 ล้านบาท เป็นจ านวนทั้งสิ้น 
1,535.82 ล้านบาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ (สงป.) ที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ 

 2. ให้การชดเชยดอกเบี้ยเพื่อด าเนินการตามโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ในอัตราร้อยละ 3 ต่อป ี

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 21 มิ.ย. 2559 เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 

2559/60 ด้านการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรอบวงเงินงบประมาณของ
มาตรการฯ จ านวน 4 โครงการ ตามที่ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ซึ่งรวมถึงโครงการพักช าระหน้ีต้นเงินและ 
ลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 กรอบวงเงินงบประมาณ 5,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นการพักช าระต้นเงิน
ให้แก่เกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้วัตถุประสงค์เพื่อการผลิตข้าวกับ ธ.ก.ส. จ านวนไม่เกิน 500,000 บาท หรือคิดจ านวน
ประมาณ 2,000,000 ราย ต้นเงินกู้ประมาณ 180,000 ล้านบาท โดยเลื่อนก าหนดช าระคืนต้นเงินเป็นระยะเวลา 2 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2561 และลดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3.00 ต่อปีให้เกษตรกร โดยรัฐบาล
ชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกร ร้อยละ 1.50 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกร ร้อยละ 1.50 ต่อปี ทั้งนี้ 
ให้ กค. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กษ. มท. สงป. สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนด าเนินการในรายละเอียด
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการด าเนินมาตรการและการก ากับดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการฯ ดังกล่าว โดย
ก ากับดูแลให้ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 4 เดือน 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถ
ลดภาระหนี้สินช่วยลดต้นทุนการผลิตมี เ งินเหลือจ่ายเพื่อใ ช้จ่าย 
ในครัวเรือนให้ทันท่วงที ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. กษ. โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ / 
กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 โดยการด าเนินโครงการดังกล่าว เป็นการขยายกลุ่มเปูาหมายเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการเงินของ ธ.ก.ส. (ตามข้อ 1.)  
โดยให้ครอบคลุมเกษตรกรที่ไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ด้วย เช่น สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกร
สมาชิกผู้ปลูกข้าวได้รับผลกระทบจากภาวะราคาผลผลิตตกต่ า ประกอบกับพื้นที่หลายแห่งได้รับผลกระทบจากปัญหาภัย
ธรรมชาติท าให้ผลผลิตต่ ากว่าปกติ อีกทั้งเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกข้าวบางส่วนยังคงมีภาระหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ / 
กลุ่มเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่ลดลงแต่ยังคงมีภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ าเป็นอยู่ 

3. คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 
2559 ได้มีมติเห็นชอบโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 
2559/60 โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยแทนสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเงินปีละ 948.17 ล้านบาท 
จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 1,896.34 ล้านบาท และให้น าเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป 

4. กษ. ได้เสนอโครงการดังกล่าวต่อ สงป. เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 1,896.34 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการฯ ซ่ึง สงป. ได้น าเรื่องดังกล่าวกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีรายละเอียด ดังน้ี 

 4.1 นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ สงป. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. สรุปได้ ดังนี้ 
4.1.1 ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ / 

กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ได้ตามที่ กษ. เสนอ 
4.1.2 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 3 ต่อปี ปีละ 948.17 ล้านบาท  

รวมระยะเวลา 2 ปี จ านวนท้ังสิ้น 1,896.34 ล้านบาท ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
พร้อมทั้งจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 

 4.2 สงป. ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังน้ี 
4.2.1 ให้ กษ. โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดท าข้อมูลรายละเอียดจ านวนเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/ 

กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และมูลหน้ีที่เกิดขึ้นจริง โดยตรวจสอบความซ้ าซ้อนและคัดกรองรายช่ือเกษตรกร
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนกับเกษตรกรลูกหนี้ ธ.ก.ส. ที่ได้รับสิทธิ์พักช าระหนี้เงินต้นตามมติ ครม. เมื่อ
วันท่ี 21 มิ.ย. 2559 (ตามข้อ 1.) แล้วโดยให้ยึดหลักการให้ความช่วยเหลือในระดับครัวเรือน 

4.2.2 ที่ผ่านมาการช่วยเหลือเกษตรกรผ่าน ธ.ก.ส. ของภาครัฐ ธ.ก.ส. จะรับภาระดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 1.5 ต่อปี ร่วมกับรัฐบาลที่จะชดเชยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี ท าให้เกษตรกรได้รับลดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 3 ต่อปี ดังนั้น จึงเห็นควรที่ กษ. จะพิจารณาให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งที่
ด าเนินกิจการให้สินเช่ือแก่สมาชิก และมีรายได้จากการด าเนินกิจการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสมาชิกโดยร่วมกับรัฐบาลจ่าย
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ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกเช่นเดียวกับ ธ.ก.ส. ในอัตราที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกรต่อไป 

5. กษ. ได้พิจารณาข้อเสนอและความเห็นเพ่ิมเติมของ สงป. แล้ว มีความเห็น ดังน้ี 
 5.1 ข้อมูลรายละเอียดจ านวนเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและมูลหน้ี 

ที่เกิดขึ้นจริง กษ. โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส ารวจจ านวนสมาชิกและมูลหนี้อีกครั้งตามข้อเสนอของ สงป. ซึ่งผลการ
ส ารวจสมาชิกเข้าร่วมโครงการพักช าระหน้ีฯ ลดลงจากเดิม 420,509 ราย และมูลหนี้จ านวน 31,608.43 ล้านบาท 
เหลือจ านวน 287,676 ราย และมูลหนี้จ านวน 25,596.93 ล้านบาท คิดเป็นจ านวนดอกเบี้ยขอรับการชดเชย 
ปีละ 767.91 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี จ านวนทั้งสิ้น 1,535.82 ล้านบาท สาเหตุที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการลดลง
เนื่องจากสมาชิกส่วนหนึ่งช าระหนี้เสร็จสิ้น บางรายประสงค์ที่จะขอกู้ใหม่ในวงเงินที่สูงขึ้นและบางรายประสงค์เข้าร่วม
มาตรการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 ซึ่งเป็นโครงการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์บูรณาการ
ร่วมกับ ธ.ก.ส. ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายตามจ านวนที่ลดลงแล้ว 

 5.2 การตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับเกษตรลูกค้า ธ .ก.ส เมื่อได้รับอนุมัติจัดสรรกรอบงบประมาณ 
เพื่อด าเนินการแล้วก่อนเบิกจ่าย กษ. โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะแจ้งรายช่ือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรส่งให้กับ  
ธ.ก.ส. พร้อมกบัมูลหนี้ท่ีจะขอชดเชยดอกเบี้ยจริงเพื่อคัดกรองรายชื่อเกษตรกรไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในระดับครัวเรือน 

 5.3 การให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี ร่วมกับรัฐบาลที่จะชดเชย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี กษ. โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ยืนยันการขอชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี 
โดยมีเหตุผลความจ าเป็น ดังนี้ 

5.3.1 การด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกรในปี 2558 ก่อให้เกิดผลก าไรสุทธิ 
คิดเป็นร้อยละ 2.11 และ 1.01 ตามล าดับ ซึ่งถือได้ว่ามีส่วนต่างน้อยมากแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ /กลุ่มเกษตร  
เป็นองค์กรที่ไม่ได้แสวงหาผลก าไร 

5.3.2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เคยจัดการประชุมหารือร่วมกับกรมบัญชีกลาง และส านักงานเศรษฐกิจ  
การคลังในคราวการด าเนินโครงการพักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่ีมีหนี้คงค้างต่ ากว่า 500,000 
บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ซึ่งผลการหารือสรุปประเด็นได้ว่าสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไร
หากให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรร่วมรับภาระจ่ายชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี ในลักษณะหนี้ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ขณะที่ต้นทุนเงินในส่วนดังกล่าวเป็นเงินทุนของสมาชิกจะมีผลให้เกษตรกรได้รับชดเชยเพียงร้อยละ 
1.5 ต่อปีเท่านั้น ซึ่งเป็นภาระส่วนต่างและส่งผลถึงความไม่เสมอภาคตลอดจนไม่เป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร
ตามนโยบายของรัฐในภาพรวม ส่วนสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นองค์กรทางการเงินขนาดใหญ่ มีความสามารถบริหาร
ต้นทุนทางการเงินและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งรัฐบาลร่วมถือหุ้นจึงสามารถรองรับภาระการชดเชย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปีตามนโยบายของรัฐได้ 
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6. โครงการพักช าระหน้ีต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 
2559/60 ที่ กษ. เสนอในครั้งน้ี มีสาระส าคัญ ดังน้ี 

 6.1 วัตถุประสงค์ : เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพท านาของสมาชิกสหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้โอกาสน าเงินที่ต้องส่งช าระหนี้ไปฟื้นฟูตนเอง มีเงินทุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 6.2 กลุ่มเป้าหมาย : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้ในวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตข้าวกับสหกรณ์/
กลุ่มเกษตร ณ วันที่ 31 พ.ค. 2559 ไม่เกิน 500,000 บาท จ านวน 287,676 ราย ต้นเงินกู้รวม 25,596.932 ล้านบาท 

 6.3 ระยะเวลาด าเนินการ : สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักช าระหนี้ฯ จะได้รับการพัก
ช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่วันท่ี 1 ก.ค. 2559 – 30 ม.ิย. 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี 

 6.4 งบประมาณ : ชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อป ีเป็นเงินปีละ 767.91 ล้านบาท ระยะเวลา 2 ปี 
จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 1,535.82 ล้านบาท โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที ่กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180460 
 
เรื่อง : ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการ

เทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วยความร่วมมือ 
ด้านการเกษตร 

 2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ  
ในประเด็นท่ีไม่ใช่หลักการส าคัญ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม. พิจารณาอีก 

 3. อนุมัติให้ รมว.กษ. หรือผู้ที่รัฐมนตรีฯ มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ของร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้  เพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ 

การอบรมและความร่วมมือด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ในสาขาการเกษตร โดยมีสาขาความร่วมมือ ได้แก่ การพัฒนา
ด้านการเกษตร ซึ่งรวมถึง สัตว์ ประมง พืช ดิน และการจัดการดินและน้ า มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช รวมถึง
มาตรฐานอาหาร การพัฒนากลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์รวมทั้งสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยมีรูปแบบความร่วมมือ  ได้แก่  
การแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัย การวิจัยร่วมด้านการเกษตร ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการและ
วิทยาศาสตร์ การฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน และการฝึกอบรมเฉพาะทางอื่นๆ ที่จ าเป็นในเรื่องที่มีความสนใจ
ร่วมกัน การพัฒนาด้านการตลาด และการส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและความสัมพันธ์ทางการค้าและรูปแบบความร่วมมือ
อื่นๆ บนพ้ืนฐานของความสนใจร่วมกัน 

2. กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กต 0402/860 ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 แจ้งความเห็น
ต่อร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระส าคัญเป็น  
การก าหนดกรอบความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างสองฝุายโดยไม่มีถ้อยค าหรือบริบทท่ีมุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณภีายใต้

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการเกษตรระหว่างไทยและ
บาห์เรน รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร ซึ่ง
รวมถึง สัตว์ ประมง พืช ดิน และการจัดการดินและน้ า และเป็นช่องทาง
ในการขยายโอกาสทางการค้าการส่งออกสินค้าเกษตรซึ่งจะส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ กอปรกับระบุในวรรคอารัมภบทว่าร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นความเข้าใจระหว่าง  
ทั้งสองฝุายและไม่ถือเป็นสนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
และไม่เป็นสนธิสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557  
ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ส าหรับผู้ลงนาม 

3. ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ระบุว่า “หนังสือสัญญาใดมีบท
เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอ านาจตามหนังสือสัญญา
หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศหรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา และหนังสือ
สัญญาอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง 
ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเรื่อง 
หากรัฐสภาพิจารณาแล้วไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่ารัฐสภาให้ความเห็นชอบ” 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. รับความเห็นของ สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กษ. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 
2558 (เรื่องการจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ดว้ย 

2. ให้ กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา
กรณีประเทศต่างๆ ที่ประเทศไทยได้จัดท าความร่วมมือด้านการเกษตรด้วยผลผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดียวกับของไทย
ออกมาแข่งขันทางการคา้ ท าให้เกิดผลกระทบทัง้ทางดา้นการตลาดและราคาสนิค้า 
 
  



7 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180460 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืน ในท้องที่ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่ 
จะเวนคืน เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ในการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ าพร้อมอาคารประกอบตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ า
ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 26 เม.ย. 2554 อนุมัติให้ กษ. โดยกรมชลประทานเริ่มด าเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ า

ในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมทั้งอนุมัติแผนการด าเนินงาน
โครงการ ระยะ 6 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2560) ในกรอบวงเงินทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท โดยกรมชลประทาน
จะด าเนินการเตรียมความพร้อมโครงการด้านการจัดหาที่ดินและก่อสร้างส่วนประกอบอ่ืนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

2. กษ. เสนอว่า โครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความมั่นคงในการบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ าแม่กวง โดยเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนของอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา 
จังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ยปีละประมาณ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในลุ่มน้ าแม่กวง
และบรรเทาอุทกภัยในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากไม่ได้รับการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556 ท าให้ช่วงเวลาด าเนินโครงการได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่ ครม. 
ได้อนุมัติไว้ในข้อ 1 โดยโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อเริ่มด าเนินการก่อสร้าง
อุโมงค์ส่งน้ าช่วงแม่งัด – แม่กวง ก่อน มีระยะเวลาด าเนินการก่อสร้างโครงการ 8 ปี โดยเริ่มจากปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 – 2564 และเริ่มด าเนินการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ าช่วงแม่แตง – แม่งัด ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง
โครงการ 6 ปี โดยเริ่มจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2564 

3. โครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราประกอบด้วย การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า 2 ช่วง 
สามารถเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราได้ เฉลี่ยปีละ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์แก่การชลประทาน ในการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ า
พร้อมอาคารประกอบตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อน 
แม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3.1 อุโมงค์ส่งน้ าช่วงแม่แตง – แม่งัด เป็นอุโมงค์ส่งน้ าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เมตร ความยาว 25.624 กิโลเมตร 
ปริมาณน้ าผ่านอุโมงค์สูงสุด 28.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ผันน้ าในส่วนที่เกินความต้องการในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือน 
ก.ค. ถึงเดือน พ.ย. จากล าน้ าแม่แตงลงอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ประมาณ 113 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

3.2 อุโมงค์ส่งน้ าช่วงแม่งัด – แม่กวง เป็นอุโมงค์ส่งน้ าขนาดผ่านศูนย์กลาง 4.20 เมตร ความยาว 22.975 
กิโลเมตร ปริมาณน้ าผ่านอุโมงค์สูงสุด 26 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ผันน้ าในส่วนที่เกิดความต้องการในช่วงฤดูฝนระหว่าง
เดือน ก.ค. ถึงเดือน พ.ย. ของล าน้ าแม่แตง ประมาณ 113 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 
ประมาณ 47 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี รวมเป็นปริมาณน้ าที่ผันมายังอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราทั้งสิ้น  
ประมาณ 160 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

4. ในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ได้ด าเนินการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่  
ตลอดจนประกาศข้อมูลรายละเอียดโครงการทางเว็บไซต์ของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งประชาชนในพื้นที่
ผู้เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นมีความเข้าใจรายละเอียดของโครงการในระดับดีและเห็นด้วยกับการด าเนินการโครงการนี้ 
เนื่องจากเป็นการผันน้ าส่วนเกินความต้องการของลุ่มน้ าแม่แตงในช่วงฤดูฝนไปใช้เท่านั้น ไม่กระทบต่อความต้องการน้ าใน
ลุ่มน้ าแม่แตง และในการจัดหาที่ดินเพื่อการชลประทานมีที่ดินที่มี เอกสิทธิถูกเ ขตก่อสร้าง จ านวน 8 แปลง  
เนื้อท่ีทั้งหมดประมาณ 17 – 3 – 39 ไร่ และได้เจรจาปรองดองท าความตกลงซื้อขายกับเจ้าของที่ดินแล้ว จ านวน 6 แปลง 
คงมีเจ้าของที่ดิน จ านวน 2 แปลง (2 ราย) ในเขตท้องที่ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ยอมรับราคา 
ค่าทดแทนที่ก าหนดให้ และไม่ยอมให้เข้าใช้พื้นที่เพื่อการก่อสร้าง เนื่องจากเห็นว่าเป็นราคาที่ต่ า จึงมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เพื่อให้มีกฎหมาย
รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ท าให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปในที่ดิน 
ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว 

มติ ครม. : อนุมัตหิลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. .... ตามที ่กษ. เสนอ และให้สง่ สคก. ตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการตอ่ไปได ้
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกีย่วข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180460 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) 
 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติให้ วท. โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ด าเนินโครงการศูนย์นวัตกรรมแห่ง
อนาคต (Futurium) ในกรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,076,370,000 บาท 

2. อนุมัติวงเงินงบประมาณให้ วท. ด าเนินการทั้งด้านการก่อสร้างตกแต่งอาคารสถานที่ จัดท าโครงสร้าง
นิทรรศการและงานระบบต่างๆ รวมทั้งพัฒนานิทรรศการบางส่วน ในวงเงิน 1,600,000,000 บาท และด าเนินการ
ขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณมาสมทบเพิ่มเติมในวงเงิน 476,370,000 บาท ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการ
ขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณได้ครบตามจ านวนที่เสนอ ให้ อพวช. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีทดแทนในส่วนท่ีขาดต่อไป 

3. อนุมัติการขยายเวลาการใช้เงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของโครงการศูนย์รวบรวม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมช้ันสูงเพื่อการท่องเที่ยว (พิงคนคร) จ านวน 204,797,800 บาท และโครงการศูนย์
รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมช้ันสูงเพื่อการเกษตร (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) จ านวน 
57,295,400 บาท รวมเป็นเงินท้ังสิ้น จ านวน 262,093,200 บาท โดยขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันถึงเดือน มี.ค. 
2561 ส าหรับด าเนินโครงการ Futurium ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และให้ อพวช. เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับการด าเนินงาน
จริงของโครงการจนแล้วเสร็จต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. วท. ได้ด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น โดยได้พัฒนาโครงการพิพิธภัณฑ์นวัตกรรม 

(Mega World : Innovation Museum) มีวงเงินงบประมาณรวม 2,076,370,000 บาท และมีกรอบเวลาด าเนิน
โครงการ 5 ปี โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้พิจารณาความเหมาะสมการลงทุน
โครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2559 และมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยเห็นว่า มีความจ าเป็นที่ประเทศไทย

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วท./กษ. (พกฉ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินโครงการ Futurium บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จะต้องมีพิพิธภัณฑ์เฉพาะทางในด้านต่างๆ ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ เพื่อช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และ
ความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพสายวิทยาศาสตร์ 
และเพื่อให้การด าเนินโครงการ Futurium บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ วท. โดย อพวช. ควรจัดท ารายละเอียด
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณารวม 2 ประเด็นด้วย (วท. แจ้งว่าได้ด าเนินการตามความเห็นดังกล่าวแล้ว) ดังนี ้

1.1 ให้ปรับรูปแบบการลงทุนและการด าเนินงานเป็นรูปแบบท่ีมีภาคเอกชนซึ่งมีความรู้และความเชี่ยวชาญใน
กิจการประเภทนี้เข้ามาร่วมด าเนินโครงการพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะ
การออกแบบเนื้อหาสาระ การจัดนิทรรศการ การส่งเสริมการตลาดและการพัฒนาบริบทแวดล้อมของพิพิธภัณฑ์  
ทั้งกิจกรรมและสิ่งดึงดูดอื่นๆ รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ เช่น ร้านอาหาร แหล่งจับจ่าย 
สินค้าและของที่ระลึก ตลอดจนแนวทางที่จะสร้างความเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นในบริเวณใกล้เคียงเพื่อดึงดูดผู้มา
เยี่ยมชม ไม่เพียงเฉพาะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเท่าน้ัน แต่รวมถึงประชาชนท่ัวไปและนักท่องเที่ยว 

การด าเนินการของ วท. จากการศึกษาพบว่า 
- ผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ของโครงการมีค่าเท่ากับร้อยละ -1.26 ซึ่งในแง่ของการพัฒนา

โครงการถือว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุน จึงเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้โครงการในลักษณะนี้ไม่มีความน่าจูงใจมากเพียงพอที่จะท า
ให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมมือพัฒนาทั้งโครงการ 

- แต่โดยที่โครงการนี้มีผลตอบแทนด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม (EIRR) ซึ่งถือว่ามีความคุ้มค่า ดังนั้น 
จึงควรด าเนินโครงการนี้ โดยรัฐบาลเป็นผู้ลงทุนหลักและภาคเอกชนสามารถเข้ามาร่วมบริจาคเงินทุนในการจัดท า
นิทรรศการในบางเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นๆ ได้ 

ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า รูปแบบที่หน่วยงานเอกชนสามารถร่วมลงทุนภายในพื้นที่โครงการได้ มีดังนี้ 
1) หน่วยงานเอกชนสามารถบริจาคเงินส าหรับการจัดสร้างนิทรรศการ 
2) หน่วยงานเอกชนสามารถสนับสนุนด้านการให้ข้อมูลเนื้อหาสาระนิทรรศการ ซึ่งสามารถร่วมได้

ทั้งหมดทุกแกลเลอรี่ รวมถึง Job World ตามความช านาญในหัวข้อนวัตกรรมของหน่วยงานนั้นๆ 
ซึ่งหน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วมลงทุนจะมีช่ือและตราบริษัทปรากฏอยู่บน Hall of Fame บริเวณ

ทางเข้านิทรรศการหลัก รวมถึงได้รับการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ 
1.2 จัดท าแผนการปรับปรุงหรือยกระดับการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ที่ด าเนินการโดย อพวช. และเปิด

ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Museum) และมีเนื้อหาสาระของนิทรรศการที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย 

การด าเนินการของ วท. อพวช. ได้ว่าจ้างและจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร
กับผู้เช่ียวชาญระดับสากล เพื่อท าการอบรมและศึกษาวิธีการปรับปรุงและยกระดับพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. เพื่อพัฒนาไปสู่
การเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต หรือ Living Museum โดยสรุปแนวทางได้ว่าควรจะแยกลักษณะหรือ Theme ของแต่ละ
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พิพิธภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนของเนื้อหาสาระนิทรรศการและให้เชื่อมโยงส่งเสริมองค์ความรู้ซึ่งกันและกันผ่านปัจจัย
ต่างๆ 

หมายเหตุ อพวช. มีแผนการด าเนินการขอรับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันจัดนิทรรศการในส่วน 
Innovation Gallery และร่วมจัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์อาชีพต่างๆ ในส่วน Job World รวมทั้งสนับสนุน
การให้บริการต่างๆ ในโครงการ Futurium แล้ว 

2. ต่อมาในการตรวจติดตามการด าเนินงานของ วท. โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เมื่อวันที่ 
16 มี.ค. 2560 ที่ประชุมได้มีมติให้เปลี่ยนช่ือโครงการจาก “โครงการพิพิธภัณฑ์นวัตกรรม” (Mega World : 
Innovation Museum) เป็น “ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium)” โดยมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

2.1 วัตถุประสงค์ 
- ด้านการศึกษา 

1) เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งใหม่ 
2) สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป 
3) เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ด้วยการใช้นิทรรศการเสริมความเข้าใจ

ให้กับนักเรียน นักศึกษา 
4) พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ การใช้เหตุผล สร้างจิตวิทยาศาสตร์ 

- ด้านวิทยาศาสตร์ 
1) เป็นสถานที่แสดงนวัตกรรม ผลงานวิจัย เพื่อให้บริการความรู้แก่ผู้ประกอบการ หรือภาครัฐ

น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่อไปในอนาคต และท าให้งานวิจัยสามารถพัฒนาต่อไปได้ โดยไม่จบเพียงแค่
การเป็นงานวิจัย 

2) ประชาชนเห็นความส าคัญของวิทยาศาสตร์ที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
3) สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนในการเลือกประกอบวิชาชีพทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพิ่มบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่องานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้กับประเทศ
ต่อไป 

4) แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนาที่เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ 

5) เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็น
ของตนเองที่สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของไทย 

6) เพิ่มขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศ 
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- ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
1) สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ รู้จักการใช้ความคิดและเหตุผล สร้างจิตวิทยาศาสตร์ 
2) สร้างบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนางานงวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม อันจะน าไปสู่การพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ ลดการน าเข้าเทคโนโลยีจากต่างชาติ  พัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศและแก้ไขปัญหาประเทศ 

3) ประชาชนลดค่าเสียโอกาสในการเดินทางและเวลาในการมาชมพิพิธภัณฑ์ได้ เนื่องจาก
พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นแหล่งรวมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์หลากหลาย
สาขา ท าให้การมาชมเพียงครั้งเดียวได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ในหลายด้าน 

- ด้านการท่องเที่ยว พัฒนาให้พื้นที่ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นแหล่งการเรียนรู้ทาง
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและระดับอาเซียน 

2.2 การพัฒนาโครงการ Futurium เป็นการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของวิทยาศาสตร์ สร้างแรง
บันดาลใจ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในอนาคตตลอดจนกระตุ้นส่งเสริมการเรียนรู้ในสาขาอาชีพต่างๆ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมให้แก่เยาวชนและผู้เข้าชม ซึ่งแนวคิดในการพัฒนาโครงการมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และนโยบายรัฐบาล ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม เป็นต้น 

2.3 เป้าหมาย พัฒนาโครงการ Futurium เป็นอาคารพื้นที่ไม่น้อยกว่า 38,400 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่
นิทรรศการและกิจกรรมไม่น้อยกว่า 18,800 ตารางเมตร ในเนื้อที่ประมาณ 51 ไร่ บริเวณองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และอีก 20 ไร่ บริเวณด้านหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ติดถนนเลียบคลองห้า ณ 
เทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 2,076,370,000 บาท  

2.4 พ้ืนที่ด าเนินการ พื้นที่ 51 ไร่ ณ อพวช. บริเวณเทคโนธานี ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 

2.5 วิธีด าเนินการ รัฐลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและระดมทุนจากภาคเอกชนเข้าร่วมในการพัฒนาเนื้อหา
และจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมหมุนเวียนและพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาทักษะ
นวัตกรรมแก่เยาวชน โดยสอดคล้องกับระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการ
เรียนการสอนในสาขาต่างๆ และในการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ตลอดจนพัฒนากระบวนการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านอาชีพทางเทคโนโลยี วิศวกรรม และนวัตกรรม 

2.6 การบริหารจัดการ โครงการ Futurium อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ อพวช. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่มี
ภาระหน้าที่ส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและตระหนักในความส าคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีต่อการ
พัฒนาประเทศ และมีประสบการณ์ในการบริหารงานพิพิธภัณฑ์มาแล้วกว่า 20 ปี มีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการ
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การเรียนรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ โครงการนี้ได้วางแผนการออกแบบอาคาร และออกแบบสาระความรู้นิทรรศการที่จะจัด
แสดง การจัดวางนิทรรศการ ซึ่งมีความพร้อมที่จะด าเนินการก่อสร้างและพร้อมในการบริหารงาน ได้จัดท าแผนพัฒนา
ธุรกิจ การตลาด เพื่อให้ประสบความส าเร็จในด้านผู้ชม เช่น การท าการตลาดและประชาสัมพันธ์ ทั้งช่วงระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง ช่วงก่อนเปิดพิพิธภัณฑ์ และช่วงเปิดให้บริการพิพิธภัณฑ์ผ่านสื่อทั้งโทรทัศน์ โซเซียลมีเดีย และการจัด
กิจกรรมต่างๆ โดยการบริหารพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. อีก 4 แห่ง เพื่อช่วยส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวกัน สร้างความ
เข้มแข็งในการบริหารและลดปัญหาการทับซ้อนของงาน การสิ้นเปลืองทรัพยากรบุคลากรและเวลา 

2.7 รูปแบบโครงการ Futurium เป็นการน าเสนอโครงการ Fututium โดยการจุดประกายความคิด  
สร้างจิตวิทยาศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี พัฒนาวิชาชีพและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจ
และการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเป็นที่แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของ
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงสร้างความเข้าใจในอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน เพื่อให้ประชาชนหันมาให้
ความส าคัญกับวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นตัวแปรในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ท้ังนี้ ผู้เข้าชมจะได้พบกับ 

2.7.1 นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในส่วนของการก้าว
สู่โลกนวัตกรรม (Innovation World) 

2.7.2 พื้นที่จัดแสดง เป็นส่วนของการแนะแนวอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Job 
World) ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่ให้ผู้เข้าชมได้ค้นพบแนวทางในการเลือกประกอบวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ผ่านการทดลองปฏิบัติ ทดลองเล่นท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้มีความเข้าใจมากขึ้นต่ออาชีพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่อาจจะเป็นกลุ่มอาชีพใหม่ซึ่งผู้เข้าชมยังไม่รู้จัก เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
และประกอบอาชีพในอนาคต โดยเนื้อหาในการจัดแสดงของโครงการ Futurium แบ่งเป็นนิทรรศการโลกนวัตกรรม 8 
แกลเลอรี และนิทรรศการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 แกลเลอรี ตามเนื้อหาท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 

แกลเลอร ี วัตถุประสงค์ 
นิทรรศการโลกนวัตกรรม (Innovation World) 
แกลเลอรีที่ 1 
นวัตกรรมคมนาคมและขนส่ง 

- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการของระบบการเคลื่อนที่ การขนส่ง 
- แสดงให้เห็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทางด้านยานยนต์ การขนส่ง 
- เพื่อแสดงให้เห็นภาพของการปฏิวัติการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคต  
ที่ท้ังโลกจะมีการเชื่อมโยงถึงกันหมดเป็นเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

แกลเลอรีที่ 2 
นวัตกรรมหุ่นยนต์ – ระบบ
อัตโนมัติ 

- เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและแนวทางในอนาคต 
- เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่จะเข้ามามี
บทบาทต่อการใช้ชีวิตในอนาคต 
- เพื่อปลูกฝังให้มีการน าเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไปใช้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 



14 

 

แกลเลอรี 3 
นวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติ 

- เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยท่ีก่อให้เกิดภัยพิบัติต่างๆ 
- เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปูองกันตัวจากภัยพิบัติ
อย่างถูกต้อง 
- เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้เพื่อเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

แกลเลอร ี วัตถุประสงค์ 
นิทรรศการโลกนวัตกรรม (Innovation World) 
แกลเลอรีที่ 4 
นวัตกรรมพลังงานทางเลือก 

- เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งพลังงานต่างๆ ที่จะถูกน ามาใช้งาน 
ในอนาคตเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางด้านพลังงาน 
- เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบันและอนาคต เพื่อกระตุ้นการ
พัฒนาแนวทางการสร้างพลังงานใหม่ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต 

แกลเลอรีที่ 5 
นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะ 
 

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการท าการเกษตรแบบความแม่นย าสูง 
- เพื่อสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ท าเกษตรกรรม 
- เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและชักจูงให้ผู้เข้าชมเลือกประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
มากขึ้น 

แกลเลอรีที่ 6 
นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ/
นาโนเทคโนโลยี 

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่พัฒนาจาก
เทคโนโลยีชวีภาพและนาโนเทคโนโลยี 
- เพื่อสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีมา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
- เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนาโน
เทคโนโลยีของประเทศ 

แกลเลอรีที่ 7  
นวัตกรรมไทย : เพื่อเมืองไทย
ที่ดีขึ้น 

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภูมิปัญญาไทย 
- เพื่อแสดงความก้าวหน้าของนวัตกรรมไทยที่เกิดจากการประยุกต์การศึกษา
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ผสานกับความรู้ภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม 
- เพื่อแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น 
- เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าชมสนใจพัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาไทย 

แกลเลอรีที่ 8 
นวัตกรรมอวกาศและการบิน 

- เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศของไทยในปัจจุบัน 
- เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับด้านการส ารวจอวกาศ 

นิทรรศการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Job World) 
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แกลเลอรีที่ 1 
ค้นพบแนวทางอาชีพ 

- เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ประเมินความรู้ความสามารถในหลายๆ ด้าน 
- เพื่ อ ให้ผู้ ชมได้พบกับความสามารถ ความสนใจ และตัวตนของตนเอง  
เพื่อเปรียบเทียบกับสายอาชีพท่ีเหมาะสม 
-เพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละอาชีพ เพื่อใช้เป็นตัวเลือกในการเลือก
ประกอบอาชีพในอนาคต 

แกลเลอร ี วัตถุประสงค์ 
นิทรรศการอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Job World) 
แกลเลอรีที่ 2 
แนะแนวอาชีพ 

- เพื่อให้ผู้ชมที่มีเปูาหมายในการประกอบอาชีพแล้วได้เตรียมตัวเพื่อที่จะเดินทางไป
ในสายอาชีพน้ันๆ โดยสร้าง Portfolio ของตัวเองในอนาคต 
- เพื่อแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพอย่างละเอียด 

แกลเลอรีที่ 3 
ทดลองปฏิบัติอาชีพ 

- เพื่อสร้างประสบการณ์ในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประเมิน
ความชอบของตนเองต่ออาชีพน้ัน ๆ 
- เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการท างานของแต่ละอาชีพที่อาจจะเป็นอาชีพใหม่ 
หรือยังไม่แพร่หลายมากนัก 

2.7.3 ระยะเวลาด าเนินการ (ก่อสร้าง) 5 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) และ
ระยะเวลาการบริหารจัดการ 26 ปี รวมระยะเวลาโครงการ 31 ปี 

2.7.4 ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา 
(1) โครงการ Futurium มีกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 2,076,370,000 บาท ประกอบด้วย 

แหล่งเงิน วงเงิน (บาท) 
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 1,600,000,000 
ขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมจัดนิทรรศการหรือ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

476,370,000 

รวมท้ังสิ้น 2,076,370,000 
(2) ส าหรับงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 262,093,200 บาท ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 ของ อพวช. ที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ ดังน้ี 
แหล่งเงิน วงเงิน (บาท) 

โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมชั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว  
(พิงคนคร) จังหวัดเชียงใหม่ 

204,797,800 
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โครงการศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมชั้นสูงเพื่อการเกษตร  
(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) จังหวัดแพร่ 

57,295,400 

รวมท้ังสิ้น 262,093,200 

ทั้งนี้ กค. (กรมบัญชีกลาง) แจ้งว่า ในกรณีที่ อพวช. ประสงค์จะใช้จ่ายเงินงบประมาณส าหรับ 2 โครงการดังกล่าว 
ขอให้เสนอขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหน้ีผูกพันเงินงบประมาณน้ันต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี  
(7 มิ.ย. 2559) 

มติ ครม. : อนุมัตติามความเห็นของ สงป. และให้ วท. (อพวช.) รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปดว้ย 
 
  



17 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180460 
 
เรื่อง : ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนีผู้กพันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว

ในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2557/58 
 
สารัตถะ : พณ. ในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เสนอ ครม. พิจารณาขยาย
ระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557 โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 
ปีการผลิต 2557/58 จ านวน 134.93 ล้านบาท เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการชดเชยดอกเบี้ย 
ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2558/59 ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
พณ. ในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้เสนอ ครม. พิจารณา  

ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการคา้ขา้ว
ในการเก็บสต็อก คณะรัฐมนตรีได้พิจารณางบประมาณโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก 
เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2560 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของส านักงบประมาณ ดังนี้ 

1. ให้กรมการค้าภายในเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2558/59 
ตามที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกแล้ว 
จ านวน 188,223,107.21 บาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายฯ จ านวน 53,295,658.54 บาท ส่วนท่ีเหลือ จ านวน 134,927,448.67 บาท เห็นสมควรที่กรมการค้า
ภายในจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2557 โครงการชดเชย
ดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2557/58 เพื่อสบทบกับเงินงบประมาณดังกล่าว 

2. ส าหรับค่าใช้จ่ายโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2558/59  
ส่วนที่เหลือจ านวน 54,419,766.74 บาท และปีการผลิต 2559/60 จ านวน 371,357,126.05 บาท ซึ่งอยู่
ระหว่างการตรวจสอบเอกสารโดยคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดนั้น เห็นควรให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการตามขั้นตอน
การตรวจสอบและอนุมัติให้แล้วเสร็จก่อนและหากมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมก็ขอให้จัดท าแผน  

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

เพื่อสร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวเพื่อให้สามารถ
รับซื้อข้าวเปลือกในช่วงต้นฤดูเป็นการดึงผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาด 
และเกิดการแข่งขันกันรับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามความจ าเป็นและเหมาะสม
ตามขั้นตอนต่อไปซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีแล้ว 

 ทั้งนี้ เป็นไปตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 อนุมัติให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่นของรัฐ ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณปี พ .ศ.2555-2557 ที่กันเงินไว้เหลื่อมปีและ 
เงินงบประมาณปี พ.ศ.2558 ที่นอกเหนือจากพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2558 ที่ไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ทันภายในวันท าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2559 ได้ถึงวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2559  
ทั้งนี้ หากหน่วยงานไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณดังกล่าวได้ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้เงินงบประมาณ 
นั้นพับไป 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าควรให้ความเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ  

พ.ศ. 2557 ของโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2557/58 จ านวน 
134,927,448.67 บาท เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวใน
การเก็บสต็อก ปีการผลิต 2557/58 เนื่องจากในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ได้เห็นชอบให้เสนอ 
ครม. เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเพื่อสมทบเป็นงบประมาณเบิกจ่ายให้ผู้ประกอบการค้าข้าว 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ พณ. เสนอเป็นกรณีเฉพาะราย และให้ พณ. รับความเห็นของ สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180460 
 
เรื่อง : การเข้าร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019, Beijing, China หรือ Beijing Expo 

2019 สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการให้ประเทศไทยเข้าร่วมงาน The International Horticultural 
Exhibition 2019, Beijing, China หรือ Beijing Expo 2019 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมอบหมาย 
ให้ กษ. เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการเข้าร่วมงานดังกล่าว และเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดแผนงาน และแผนเงินให้ 
ครม. พิจารณาต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. พณ. รายงานว่า ที่ประชุมสมัชชาขององค์การนิทรรศการนานาชาติ (BIE) ครั้งที่ 155 เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2557 

ได้เลือกสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2562 ด้วยคะแนนเสียง 
เป็นเอกฉันท์จาก 168 ประเทศสมาชิก โดยใช้ช่ืองานว่า The International Horticultural Exhibition 2019, Beijing, 
China หรือ Beijing Expo 2019 ภายใต้แนวคิด Live Green, Live Better ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 7 ต.ค. 2562  
ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทยได้ส่งหนังสือผ่านกระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) เชิญประเทศไทยเข้าร่วมงาน The International Horticultural Exhibition 2019, Beijing, China หรือ Beijing 
Expo 2019 ภายใต้แนวคิด Live Green, Live Better ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. – 7 ต.ค. 2562 ณ กรุงปักกิ่ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยเข้าร่วมงานฯ ต่อไป 

3. พณ. ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ กษ. พิจารณาความเป็นไปได้ความพร้อม และโอกาสการเข้าร่วมจัด
นิทรรศการในงานดังกล่าวในนามประเทศไทย ซึ่ง กษ. ได้แจ้งว่า เห็นด้วยกับการเข้าร่วมนิทรรศการในงานดังกล่าว 
เนื่องจากเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟูนยิ่งขึ้น รวมทั้งขยายโอกาส  
ทางการตลาดสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวของไทยให้เพิ่มมากข้ึน 

 

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

เพื่ อ เสริมสร้ างความสัมพันธ์อันดี ระหว่ างสองประเทศ  
พร้อมทั้งเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ เข้าชมงานทั้งชาวจีนและ 
ชาวต่างประเทศเห็นถึงศักยภาพ ความหลากหลาย และเกิดความเช่ือมั่น
ในคุณภาพมาตรฐานของผลผลิตสินค้าพืชสวนของไทย ซึ่งจะช่วยขยาย
โอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้นและ
ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทยแจ้งว่าขณะนี้มีประเทศแสดงความสนใจเข้า
ร่วมงานฯ ประมาณ 60 ประเทศ รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ เมียนมา ลาว กัมพูชา และประเทศที่
ตอบรับเข้าร่วมงานฯ อย่างเป็นทางการแล้ว รวม 9 ประเทศ ได้แก่ ประเทศในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ และเสนอว่า
ประเทศไทยควรแจ้งตอบรับการเข้าร่วมงานฯ อย่างเป็นทางการต่อสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ า
ประเทศไทยโดยเร็ว เพื่อส ารองพื้นที่การเข้ารวมจัดแสดงต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าร่วมงานดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ  

พร้อมทั้งเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าชมงานทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศเห็นถึงศักยภาพ ความหลากหลาย 
และเกิดความเช่ือมั่นในคุณภาพมาตรฐานของผลผลิตสินค้าพืชสวนของไทย ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการตลาดสินค้า
เกษตรให้มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้นและส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดย กษ . ยินดีที่จะเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลักในการเข้าร่วมงานดังกล่าว และเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดแผนงาน และแผนเงินให้ ครม . 
พิจารณาต่อไป ตามข้อเสนอของ พณ. 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ พณ. เสนอ และให้ กษ. รับความเห็นของ สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180460 
 
เรื่อง : ร่างถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) การเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 

ระหว่างวันท่ี 24 - 26 เมษายน 2560 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมฯ (Joint Statement) การเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็น
ทางการของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี 24 - 26 เมษายน 2560 

 2. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมฯ โดยไม่ขัดกับหลักการที่ ครม . ได้อนุมัติให้ความ
เห็นชอบไว้แล้วให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้โดยน าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคีที่ทั้งสองประเทศเห็นพ้อง 

ที่จะเร่งรัด พัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้าเพื่อประโยชน์ของการด าเนินความสัมพันธ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ข้อคดิเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและในโลก โดยมีประเด็นส าคัญที่จะมีการหยิบยกขึ้นระหว่างการเยือน ดังนี้ 

1.1 ทั้งสองฝุายรับทราบถึงพัฒนาการในเชิงบวกทางการเมืองในปัจจุบันของแต่ละประเทศ และ  
ย้ าความส าคัญของการประชุมคณะกรรมการร่วมระดับสูงไทย – บาห์เรน (HJC) และตกลงที่จะจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 3 
ที่ราชอาณาจักรบาห์เรน ในช่วงวันท่ีจะได้ตกลงร่วมกันต่อไป 

1.2 สนับสนุนภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเสริมสร้างความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน  
ให้ใกล้ชิดมากยิ่งข้ึน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อีกทั้ง สนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนผู้ประกอบอาชีพและผู้เ ช่ียวชาญด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ และจัดตั้งผู้ประสานงาน  
ด้านสาธารณสุขระหว่างกัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝุายพร้อมที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์และท างานร่วมกันภายใต้กรอบ
อาเซียน – คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (ASEAN – GCC) และกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation 
Dialogue – ACD)  

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

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของทั้งสองฝุาย 
ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน และเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มี
ผลผูกพันในทางนโยบาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



22 

 

1.3 เห็นพ้องที่จะด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
และยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศ 

2. ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรีที่แสดงเจตนารมณ์ของไทยและบาห์เรนในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีในด้านต่างๆ โดยไม่มีถ้อยค า
หรือบริบทท่ีก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

มติ ครม. : เห็นชอบทัง้ 2 ข้อ ตามที ่กต. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกีย่วข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180460 
 
เรื่อง : ขออนุมัติท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย - 

สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งท่ี 3 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบท่าทีไทยส าหรับการหารือกับสหพันธรัฐรัสเซียตามข้อ 4. และมอบหมายให้ รมว.พณ.  
ใช้เป็นกรอบการหารือส าหรับการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – 
สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งท่ี 3 (The 3rd Session of Sub – Commission on Trade and Economic Cooperation) 

 2. หากในการประชุมดังกล่าว มีผลให้มีการตกลงเรื่องความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าในประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจาก 
ข้อ 4. อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝุายระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย  
โดยไม่มีการจัดท าเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ขอให้กระทรวงพาณิชย์และผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าวสามารถด าเนินการได้และน าเสนอ ครม. เพื่อทราบ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. การค้าระหว่างไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557 – 2559) มีมูลค่าเฉลี่ย 

3,077.91 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี โดยในปี 2559 สหพันธรัฐรัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 33 ของไทย ในตลาดโลก และ
อันดับที่ 1 ในกลุ่มเครือรัฐเอกราช (The Commonwealth of Independent States: CIS) โดยการค้าสองฝุายมีมูลค่า 
1,964.15 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของไทยสหพันธรัฐรัสเซียเป็นตลาดส่งออก
อันดับที่ 22 ของไทย โดยการส่งออกสินค้าของไทยไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย มีมูลค่า 577.52 ล้านเหรียญสหรัฐ และเป็น
แหล่งน าเข้าอันดับที่ 59 ของไทย โดยไทยน าเข้าจากสหพันธรัฐรัสเซีย มีมูลค่า 1,386.63 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 การลงทุนของสหพันธรัฐรัสเซียในไทยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตั้งแต่ปี 2547 – 2559 (มกราคม – 
กันยายน) มีทั้งสิ้น 21 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนทั้งสิ้น 1.3 พันล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในกิจการเคมีภัณฑ์ 
ซอฟต์แวร์ ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ e – commerce การวิจัยและพัฒนา สวนสนุก และอัญมณี เป็นต้น ส าหรับการลงทุน
ของไทยในสหพันธรัฐรัสเซีย อาทิ ธุรกิจอาหาร เครื่องส าอาง และการผลิตน้ าตาล 

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

เพื่อจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและ
การค้าระหว่างไทยและสหพันธรัฐรัสเซียยิ่งข้ึน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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 นอกจากน้ี สหพันธรัฐรัสเซียยังเป็นตลาดที่ก าลังขยายตัวส าหรับการท่องเที่ยวของไทย ปัจจุบันไทยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอันดับ 1 ในฤดูหนาวส าหรับคนรัสเซีย จ านวนนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางมาไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

2. โครงสร้างทางการค้าสินค้าของไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีความแตกต่างกันและสามารถเกื้อหนุนกันได้ 
โดยเฉพาะสหพันธรัฐรัสเซียมีความต้องการน าเข้าสินค้าอาหารมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ไทยควรผลักดันให้สหพันธรัฐรัสเซีย
น าเข้าสินค้าจากไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออก นอกจากนี้ ไทยและสหพันธรัฐ
รัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมายาวนาน โดยในปี 2560 ครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต และในระยะหลัง 
ไทยได้ด าเนินการสานความสัมพันธ์ทวิภาคีกับสหพันธรัฐรัสเซียมาอย่างต่อเนื่อง 

3. ในการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะ
เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 5 เท่า ภายใน 5 ปี หรือ 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2562 นอกจากนี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจ
สหพันธรัฐรัสเซีย (ขณะนั้นคือ นายอเล็กซี ลีคาชอฟ) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขยายความร่วมมือ 
ทางการค้าและเศรษฐกิจ (Memorandum of Understanding on Extension of Trade – Economic 
Cooperation) ระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งมีสาระส าคัญเพื่อ
ขยายและยกระดับความสัมพันธ์ด้านการค้าและเศรษฐกิจ และอ านวยความสะดวกให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจ
ของทั้งสองประเทศ 

4. กระทรงพาณิชย์ได้จัดการประชุมหารือกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 
2560 เพื่อพิจารณาประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าที่ฝุายไทยประสงค์จะผลักดันส าหรับการประชุม  
คณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – สหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ 3 และเห็นควร
เสนอท่าทีไทย ดังนี้ 

 1) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน: ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนภาคธุรกิจ 
รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนในสาขาที่สหพันธรัฐรัสเซียมีศักยภาพและจะเป็นประโยชน์กับไทย เพื่อขยายโอกาส  
ทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองฝุาย และติดตามความคืบหน้าในการเตรียมกระบวนการศึกษาความเป็นไปได้
ร่วมกัน (Joint Feasibility Study) เกี่ยวกับการจัดท าความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย 

 2) การลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี: ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกทางการค้าระหว่างสองฝุาย 
ยกตัวอย่างเชน่ ด้านธุรกรรมด้านการเงิน มาตรฐานส าหรับสินค้าน าเข้า และโลจิสติกส์ เป็นต้น 

 3) การพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง  
สองฝุาย: ยกตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยว พลังงาน วิทยาศาสตร์ การพัฒนา SMEs และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 4) ความคืบหน้าการด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาต่างๆ ระหว่างหน่วยงานไทยและ
สหพันธรัฐรัสเซีย: การติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานตามข้อตกลงที่มีอยู่แล้ว และส่งเสริมให้สรุปผลการเจรจาจัดท า
ข้อตกลงความร่วมมือในด้านต่างๆ ท่ียังคงค้างอยู่ระหว่างสองฝุาย 



25 

 

มติ ครม. : รมว.พณ. ได้เสนอขอแก้ไขข้อความ (หนังสือกระทรวงพาณิชย์ ด่วนที่สุด ที่ พณ 0610/1726 ลงวันที่ 12 
เมษายน 2560) เกี่ยวกับมูลค่าการค้าระหว่างไทยและสหพันธรัฐรัสเซียให้ถูกต้อง จากเดิม “ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะ
เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 5 เท่า ภายใน 5 ปี หรือ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2562” เป็น “ทั้งสองฝุาย
เห็นพ้องที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 5 เท่า ภายใน 5 ปี หรือ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563” 
ซึ่ง ครม. พิจารณาแล้วลงมติว่า 

1. รับทราบตามที่ รมว.พณ. เสนอ 
2. เห็นชอบตามที่ พณ. เสนอ และให้ พณ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ 

หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนท่าทีไทยส าหรับการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการค้าและความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างไทย – รัสเซีย ครั้งที่ 3 ใน่สวนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้ พณ. ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลังพร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 16/2560 วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
180460 
 
เรื่อง : ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. รับทราบผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
(นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) เมื่อวันจันทร์ 27 มีนาคม 2560 

 2. เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการตามที่
ได้รับมอบหมาย รวมทั้งรายงานผลการด าเนินการให้ สศช. ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝุายเลขานุการ ได้เสนอ 

ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 มาเพื่อ  
ครม. รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ โดยมีรายละเอียดในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ดังนี้ 

1. โครงการ Sanuk Colors Food Valley : Diversity of Functional Organic 
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้ กษ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
รายละเอียดการขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยให้ค านึงถึงศักยภาพและความพร้อมในการเพิ่มมูลค่า  
ที่ครบวงจร (Value Chain) ให้เช่ือมโยงกับเครือข่ายเกษตรกรที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ ๓ จังหวัดในกลุ่มฯ ตลอดจนก าหนด
กลไกการบริหารจัดการในรูปแบบประชารัฐท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์เพื่อให้การด าเนินงานต่อเนื่องและยั่งยืน 

๒. โครงการ Sanuk Farmer Market โดยขอรับการสนับสนุนการจัดต้ัง “ตลาดเกษตรกรของกลุ่มจังหวัด” 
(Sanuk Farmers Market) ขึ้นใน “เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม” ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (สศก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจส่วนกลาง และคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มอบหมายให้ กษ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาในรายละเอียดของโครงการโดยค านึงถึง
ศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ที่สามารถเพิ่มมูลค่าตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ตลอดจนก าหนดกลไก
บริหารติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๓. โครงการน าร่อง “การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างยั่งยืนจังหวัดมุกดาหาร” ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้ กษ. โดยกรมชลประทานเร่งรัดด าเนินการศึกษาและออกแบบโครงการน าร่องฯ 
โดยยึดหลักการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของแหล่งน้ าในพื้นที่ของตนเอง โดยให้เริ่มด าเนินการภายในปี 2560 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจส่วนกลาง และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) เมื่อวันจันทร์ที ่27 มีนาคม 2560 

2. เห็นชอบตามค าสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการตามที่
ไดร้ับมอบหมาย โดยให้ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมต ิครม. ทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินการให้ สศช. ตอ่ไป 
 


