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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 39/2561 วันอังคารท่ี 25 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

250961 

 
เรื่อง : ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเขาใจระหวางกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทย 

และสํานักงานการประมง กระทรวงเกษตร ปาไมและการประมง แหงราชอาณาจักรกัมพูชา วาดวยความรวมมือ
ดานประมง 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบและอนุมัติใหมีการลงนามในบันทึกความเขาใจระหวางกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณแหงราชอาณาจักรไทย และสํานักงานการประมง กระทรวงเกษตร ปาไมและการประมง แหงราชอาณาจักร
กัมพูชา วาดวยความรวมมือดานประมง 

2. อนุมัติในหลักการวา กอนท่ีจะมีการลงนาม หากมีความจําเปนท่ีจะตองปรับปรุงแกไขบันทึกความเขาใจฯ 
ในประเด็นท่ีไมใชหลักการสําคัญ ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการได โดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

3. อนุมัติใหอธิบดีกรมประมงเปนผูลงนามในบันทึกความเขาใจฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนเจาภาพการจัดประชุมคณะทํางานรวมดานการเกษตรไทย – กัมพูชา  

ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 19 – 20 กันยายน 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี ท่ีประชุมเห็นชอบใหมีความรวมมือในการตอตาน 
การทําการประมงผิดกฎหมายและรับทราบวากรมประมงของไทยประสงคขอหารือกับสํานักงานการประมง กระทรวงเกษตร 
ปาไมและการประมงแหงราชอาณาจักรกัมพูชาในเรื่องการจัดทําความรวมมือในการจัดระเบียบกองเรือประมงไทย 
และราชอาณาจักรกัมพูชาบริเวณเขตรอยตอทางทะเล โดยกรมประมงไดจัดคณะเดินทางไปประชุมความรวมมือ 
ในการจัดระเบียบกองเรือประมงไทยและกัมพูชาบริเวณเขตรอยตอทางทะเล ณ จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา 
เมื่อวันท่ี 3 – 4 พฤษภาคม 2560 ซึ่งราชอาณาจักรกัมพูชาแจงความประสงควาควรจะจัดทําบันทึกความเขาใจ 
ดานประมงรวมกันโดยควรเปนบันทึกความเขาใจท่ีครอบคลุมสาขาความรวมมือทางวิชาการดานการประมงท่ีไมไดเนน
เฉพาะกิจกรรมการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม  
(IUU Fishing) 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดการพัฒนางานวิชาการประมง 
อยางยั่งยืน รวมถึงเปนการสรางโอกาสใหเกิดวาระการประชุมหารือ 
อยางสม่ําเสมอของขาราชการดานการประมงของท้ังสองประเทศ 
ท้ังในระดับผูกําหนดนโยบายและระดับปฏิบัติ อันจะสงเสริมใหเกิดความ
เขาใจและรวมกันแกไขปญหาท่ีเกิดจากกิจกรรมประมงในดานตางๆ  
ท้ังดานวิชาการและดานอ่ืนท่ีสงผลเปนการสงเสริมใหเกิดการตอตาน 
การทําการประมงผิดกฎหมาย เมื่อท้ังสองประเทศมีกิจกรรมและแนวทาง
ปฏิบัติดานประมงไปในทิศทางเดียวกันจะสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจอยางยั่งยืนของภูมิภาคได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. กรมประมงจัดคณะเดินทางไปประชุมหารือการจัดความรวมมือดานการประมง ณ กรุงพรมเปญ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหวางวันท่ี 21 – 24 พฤษภาคม 2560 โดยท่ีประชุมไดพิจารณารางบันทึกความเขาใจระหวาง
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทย และสํานักงานการประมง กระทรวงเกษตร ปาไมและ
การประมงแหงราชอาณาจักรกัมพูชา วาดวยความรวมมือดานประมงและท้ังสองฝายไดเห็นพองกับเน้ือหาสารัตถะ 
ในรางบันทึกความเขาใจฯ ฉบับสถานะเมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2560 

3. กรมประมงไดนําสงรางบันทึกความเขาใจฯ ไปยังกระทรวงการตางประเทศเพ่ือขอความอนุเคราะหพิจารณา
สารัตถะ และขอผูกพันทางกฎหมายตอรางบันทึกความเขาใจฯ และไดดําเนินการปรับแกไขตามความเห็นของกระทรวง
การตางประเทศ พรอมท้ังไดนําสงหนังสือประมง No. 0512.4/848 ลงวันท่ี 26 มกราคม 2561 ไปยังสํานักงาน 
การประมง กระทรวงเกษตร ปาไมและการประมงแหงราชอาณาจักรกัมพูชาเพ่ือพิจารณา 

4. บันทึกความเขาใจฯ ฉบับน้ีเปนกรอบแนวทางความรวมมือดานการประมงระหวางกรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทย และสํานักงานการประมง กระทรวงเกษตร ปาไมและการประมง 
แหงราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีสาระสําคัญเพ่ือเสริมสรางความรวมมือรวมกันทางดานวิชาการและเศรษฐกิจ การบริหาร
จัดการและการอนุรักษทรัพยากรสัตวนํ้า การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและประมง การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีดานการประมง การสงเสริมการคาสินคาประมง รวมถึงความรวมมือในสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

5. สํานักงานการประมง กระทรวงเกษตร ปาไม  และการประมงแหงราชอาราจักรกัมพูชามีหนังสือ  
No. 3182/357 MAFF/DIC Phnom Penh 3 April 2018 แจงผลการพิจารณารางบันทึกความเขาใจฯ ดังน้ี 

5.1 ไมเห็นดวยกับการเพ่ิมขอความในอารัมภบท “ACKNOWLEDGING: this Memorandum of Understanding 
(hereinafter referred to as “Mou”) does not create any legally binding obligations upon the Parties 
and does not constitute a treaty under international law” ในอารัมภบทท่ี 3 เน่ืองจากจะทําใหบันทึกความ
เขาใจฯ สูญเสียประสิทธิภาพในการทําความรวมมือของแตละภาคี พรอมท้ังประสงคใชคําวา “Force” แทนคําวา 
“Effect” ในหัวเรื่องตอนท่ี 11 และขอ 2 

5.2 เห็นดวยกับการตัดขอความ “The Mekong Agreement 1995 Establishment the Mekong River 
Commission (MRC)” ในอารัมภบทท่ี 2 และ “and will be extended for a period of five years with a review 
on the performance of areas of cooperation by the heads of JFWG of the Parties” 

6. กรมประมงไดดําเนินการปรับแกไขรางบันทึกความเขาใจฯ ใหสอดคลองกับความประสงคของสํานักงานประมง 
กระทรวงเกษตร ปาไมและการประมงแหงราชอาณาจักรกัมพูชาแลว และไดนําสงรางบันทึกความเขาใจไปยัง 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมายเพ่ือขอความอนุเคราะหพิจารณาสารัตถะ และขอผูกพันทางกฎหมาย บัดน้ี กรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย มีหนังสือ ดวนท่ีสุด ท่ี กต 0828/410 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 แจงผลพิจารณาวา การท่ีฝาย
ราชอาณาจักรกัมพูชาไมเห็นดวยกับการปรับแกถอยคําโดยเพ่ิมขอความ “ACKNOWLEDGEING: this Memorandum 
of Understanding (hereinafter referred to as “MOU”) does not create any legally binding obligations 
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upon the Parties and does not constitute a treaty under international law” ในวรรคอารัมภบท และ
ประสงคใชคําวา “Force” แทนคําวา “Effect” ในหัวขอเรื่องตอนท่ี 11 และขอ 2 โดยยกเหตุผลวาเพ่ือไมใหบันทึก
ความเขาใจฯ สูญเสียประสิทธิภาพในการทําความรวมมือของคูภาคีแสดงใหเห็นวาฝายราชอาณาจักรกัมพูชาประสงคให
รางบันทึกความเขาใจฯ มีผลผูกพันรัฐบาลของท้ังสองฝาย ดังน้ัน รางบันทึกความเขาใจฯ ดังกลาว จึงเขาขายเปนหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีกอนลงนาม 

มติ ครม. : เลขาธิการคณะรัฐมนตรีรายงานวา กระทรวงเกษตรและสหกรณแจงขอมูลเพ่ิมเติมวา กระทรวงเกษตรและ
สหกรณไมประสงคจะขอหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนามในบันทึกความเขาใจระหวางกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทย และสํานักงานการประมง กระทรวงเกษตร ปาไมและการประมง 
แหงราชอาณาจักรกัมพูชาวาดวยความรวมมือดานประมง ท้ังน้ี ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2556  
(เรื่อง หลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม) ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมติ
เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางบันทึกความ
เขาใจระหวางกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทย และสํานักงานการประมง กระทรวงเกษตร 
ปาไมและการประมงแหงราชอาณาจักรกัมพูชา วาดวยความรวมมือดานการประมง ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัด
กับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการได โดยใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว 
ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงกลาโหม 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 39/2561 วันอังคารท่ี 25 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

250961 

 
เรื่อง : ขออนุมัติดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติใหดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา 
2. อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินหรือจําเปน วงเงิน 461,840,000 บาท เพ่ือดําเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพด
หลังฤดูทํานา ดังน้ี 

2.1 งบดําเนินงาน จํานวน 446,840,000 บาท 
2.1.1 จํานวน 129,040,000 บาท เพ่ือเปนคาใชจายประชุมสัมมนาเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

จัดเวทีชุมชนรับสมัครเกษตรกร จัดเวทีวางแผนการผลิตการตลาด อบรมเกษตรกร ติดตาม ประเมินผล และสรุปบทเรียน 
ใหกรมสงเสริมการเกษตร 

2.1.2 จํานวน 187,800,000 บาท เพ่ือเปนคาจายในการชดเชยดอกเบ้ียให ธ.ก.ส. และสถาบัน
เกษตรกร ท้ังน้ี ให ธ.ก.ส. ขอรับการจัดสรรงบประมาณตอสํานักงบประมาณตามข้ันตอนตอไป 

2.1.3 จํานวน 130,000,000 บาท เพ่ือเปนคาเบ้ียประกันภัย ใหกรมสงเสริมการเกษตร 
2.2 งบลงทุน จํานวน 15,000,000 บาท เพ่ือเปนคาใชจายการปรับปรุงและจัด ทําแอพลิ เค ชั่น  

ใหกรมสงเสริมการเกษตร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. เน่ืองจากการผลิตและการตลาดขาวของไทยในปจจุบันมีปญหาสําคัญ ในเรื่องปริมาณผลผลิตขาวเกินความ

ตองการ ประสิทธิภาพการผลิตตกต่ํา ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตและราคาตกต่ํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ไดดําเนินการโครงการและมาตรการตางๆ ภายใตการปรับแผนการผลิตท่ีจะสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชอ่ืนทดทนในพ้ืนท่ี
ท่ีเหมาะสม โดยสงเสริมการปลูกปอเทืองเพ่ือเพ่ิมคุณภาพดิน การสงเสริมการปลูกพืชหลายหลากฤดูนาปรัง เพ่ือเปน 
การลดรอบการปลูกขาว สรางรายไดจากการปลูกพืชอ่ืนทดแทนการปลูกขาวและสรางโอกาสใหเกษตรกรไดเรียนรู 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการปรับแผนการผลิตใหเกิดผลสําเร็จในการบริหาร
จัดการสินคาเกษตร สรางความสมดุลของปริมาณการผลิตการตลาดขาว
และขาวโพดเลี้ยงสัตว พรอมท้ังลดความเสี่ยงเรื่องราคาผลผลิตขาวตกต่ํา 
และสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
เนนการลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน 
และสรางรายไดใหแกเกษตรกร อันจะสงผลตอเน่ืองใหภาคการเกษตร 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การปลูกพืชอ่ืนในนาเปนเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืนในระยะยาว ประกอบกับผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีผลิตภายในประเทศ
มีปริมาณไมเพียงพอกับความตองการของตลาด และการปรับแผนการผลิตในภาพของการปลูกขาว เพ่ือลดปญหาราคา
ขาวท่ีตกต่ํา ผลผลิตลนตลาด กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทําโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูก
ขาวโพดหลังฤดูทํานา โดยหลักการท่ีสําคัญคือ ลดปริมาณผลผลิตขาวเกินความตองการ เพ่ิมผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 
ใหเพียงพอกับความตองการของตลาด เช่ือมโยงแหลงรับซื้อผลผลิต สรางสมดุลอุปสงคและอุปทาน สรางรายไดใหกับ
เกษตรกรอยางยั่งยืน 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดทําโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา 
เน่ืองจากปริมาณผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีผลิตไดภายในประเทศยังไมเพียงพอกับความตองการของตลาด และหากไมมี
การปรับแผนการผลิตในภาพรวมของการปลูกขาว จํานําไปสูปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรในดานราคาขาวท่ีอาจจะ
ตกต่ํา ผลผลิตลนตลาด สงผลใหเพ่ิมภาระหน้ีสิ้นของเกษตรกรมากยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค เพ่ือปรับสมดุลของปริมาณการผลิตการตลาดขาวและขาวโพดเลี้ยงสัตว อีกท้ังเกษตรกรมีรายได
และอาชีพท่ีมั่งคง ยั่งยืน จากกิจกรรมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในชวงฤดูนาปรัง และเพ่ือใหอุตสาหกรรมตอเน่ือง 
ของขาวโพดเลี้ยงสัตวมีเสถียรภาพในการผลิตสินคา ลดการพ่ึงพาจากภายนอกประเทศ 

4. เปาหมายและพ้ืนท่ีดําเนินการ เปาหมายพ้ืนท่ีดําเนินการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวหลังฤดูนาปรัง จํานวน 2 ลานไร 
ใน 33 จังหวัด (พ้ืนท่ีปลูกขาวในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทานท่ีมีความเหมาะสม ตาม Zoning by Agri – Map 
ของกรมพัฒนาท่ีดิน) ประกอบดวย 

(1) ภาคเหนือ จํานวน 15 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย ลําพูน ลําปาง นาน แพร ตาก 
นครสวรรค พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ และจังหวัดอุทัยธานี 

(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 15 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ 
ขอนแกน ชัยภูมิ บุรีรัมย ศรีสะเกษ มหาสารคาม รอยเอ็ด สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี 

(3) ภาคกลาง จํานวน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสระบุรี 
(4) ภาคตะวันออก จํานวน 1 จังหวัด ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี 

5. คุณสมบัติของเกษตรกร ประกอบดวย 
(1) สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะแลว 
(2) เปนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเปนหัวหนาครัวเรือนในทะเบียนเกษตรกรของกรมสงเสริมการเกษตร 
(3) มีความประสงคปรับเปลี่ยนการปลูกขาวมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในนาชวงฤดูแลง 
(4) พ้ืนท่ีท่ีเขารวมโครงการตองอยู ในเขตชลประทาน หรือพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานท่ีมีศักยภาพ 

ในการบริหารจัดการนํ้าและอยูในพ้ืนท่ีท่ีโครงการกําหนด 
(5) เกษตรกรตองมีบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ยกเวนเกษตรกรท่ีเปนสมาชิก

สถาบันเกษตรกร และมีความประสงคขอรับสินเช่ือจากสถาบันเกษตรกร 
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6. วิธีการดําเนินงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานปฏิรูปการบริหารจัดการ 
ภาคเกษตร เพ่ือดําเนินการภายใตหลักการตลาดนําการผลิต ประกอบดวย คณะทํางาน 4 คณะ ประกอบดวย  
(1) คณะทํางานคัดเลือกผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญหรือมีผลตอระบบเศรษฐกิจ (2) คณะทํางานดานการประสานงาน
การตลาดสําหรับเกษตรกร (3) คณะทํางานดานสงเสริมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และ (4) คณะทํางาน 
ดานการกําหนดมาตรการแรงจูงใจในการผลิตตามแผนการผลิตทางการเกษตร พรอมท้ังมีการบูรณาการปรับสมดุล 
เพ่ือใหไดผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวท่ีเพียงพอกับความตองการของตลาด และดําเนินการเช่ือมโยงแหลงรับซื้อผลผลิต
ขาวโพดเลี้ยงสัตวและผลผลิตการเกษตรอ่ืนๆ ใหมีความชัดเจนรวมกับกระทรวงพาณิชยและภาคเอกชนตามแนวทาง
ประชารัฐ 

7. มาตรการจูงใจใหกับเกษตรกรในการลดรอบการปลูกขาว ลดปญหาผลผลิตลนตลาด ราคาผลผลิตตกต่ํา  
อันเปนการสรางสมดุลอุปสงคและอุปทาน สรางรายไดใหกับเกษตรกรอยางยั่งยืน ประกอบดวย 

(1) การจัดหาปจจัยการผลิตและการเตรียมดิน 
1) เกษตรกรขอรับสินเช่ือจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ผานบัตรเกษตร 

สุขใจหรือใบจัดหาปจจัยการผลิตกับรานจําหนายการผลิตท่ีข้ึนทะเบียนตามโครงการ โดย ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 
4.00 ตอป โดยเรียกเก็บจากเกษตรกรรอยละ 0.01 ตอป รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให ธ.ก.ส.  แทนเกษตรกร รอยละ 
3.99 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน วงเงินไรละ 2,000 บาท ไมเกิน 15 ไรตอราย กําหนดระยะเวลาชําระคืนไมเกิน  
6 เดือนนับแตวันกู กรณีมีเหตุจําเปนไมเกิน 12 เดือน นับแตวันกู 

2) ธ.ก.ส. ใหสินเช่ือผานสถาบันเกษตรกร คิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.00 ตอป โดยเรียกเก็บจากสถาบัน
เกษตรกรรอยละ 0.01 ตอป รัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให ธ.ก.ส. แทนสถาบันเกษตรกร รอยละ 3.99 ตอป ระยะเวลา  
6 เดือน วงเงินไรละ 2,000 บาท ไมเกิน 15 ไรตอราย กําหนดระยะเวลาชําระคืน ไมเกิน 6 เดือนนับแตวันกู  
กรณีสถาบันเกษตรกรไมสามารถชําระคืนเงินกูไดตามกําหนดชําระ ให ธ.ก.ส. สามารถคิดดอกเบ้ียเพ่ิมสถาบันเกษตรกร
เปนไปตามประกาศธนาคาร ท้ังน้ี การพิจารณาสินเช่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ธ.ก.ส. กําหนด 

(2) การรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตว ประสานเอกชนเพ่ือกําหนดราคารับซื้อตามนโยบายประชารัฐ (รับซื้อทุก
เมล็ด) ไมต่ํากวากิโลกรัมละ 8 บาท (ตามมาตรฐานคุณภาพขาวโพดเลี้ยงสัตว ของสมาคมผูผลิตอาหารสัตวไทย  
ขาวโพดเลี้ยงสัตว เบอร 2 ความช้ืนไมเกิน 14.5 %) 

(3) การประกันภัยความเสี่ยงใหกับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ โดยรัฐสนับสนุนเบ้ียประกันภัย 65 บาทตอไร 
เมื่อไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติจะไดรับชดเชยไรละ 1,500 บาท 

(4) การสนับสนุนการบริหารจัดการหลังการเก็บเก่ียว ธ.ก.ส. ใหสินเช่ือผานทางสถาบันเกษตรกร คิดดอกเบ้ีย
อัตรารอยละ 4 ตอป โดยเรียกเก็บจากสถาบันเกษตรกรในอัตรารอยละ 1 และรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให ธ.ก.ส.  
แทนสถาบันเกษตรกร อัตรารอยละ 3 ระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือเสริมสภาพคลองแกสถาบันเกษตรกรในการรวบรวม 
และรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว 
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8. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตเดือนกันยายน 2561 – กันยายน 2562 
(1) เตรียมการ ตั้งแตเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2561 
(2) ดําเนินงานโครงการ ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 

มติ ครม. : รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ช้ีแจงวา การพิจารณากิจกรรม มาตรการหรือโครงการท่ีรัฐบาลรับภาระ 
จะชดเชยคาใชจายหรือสูญเสียรายไดในการดําเนินการตามนัยมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 จะพิจารณาจากกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการท่ีจะกอใหเกิดภาระทางการคลังของรัฐในอนาคต  
แตในกรณีโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
ในครั้งน้ี เปนการขอใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน จึงไมเขาขายการดําเนินการตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวลงมติวา 

1. รับทราบตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังช้ีแจง 
2. อนุมัติในหลักการโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา โดยเงินงบประมาณ

เพ่ือดําเนินโครงการดังกลาวใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเ ก่ียวของตอไป  
และดําเนินการใหถูกตองตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ รวมท้ังพันธกรณี
ภายใตองคการการคาโลก (WTO) ดวย 

3. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดมาตรการการติดตามและประเมินผลของโครงการอยางใกลชิด 
รวมถึงสรางการรับรูแกเกษตรกรใหมีความรูความเขาใจถึงจุดประสงคของโครงการดังกลาวอยางถูกตอง เพ่ือใหเกษตรกร
รวมมือกันดําเนินโครงการดังกลาวใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 39/2561 วันอังคารท่ี 25 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

250961 

 
เรื่อง : รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ในทองท่ีตําบลวัดหลวง ตําบลไรหลักทอง 

ตําบลบานชาง ตําบลนาวังหิน ตําบลนาเริก ตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม และตําบลทาบุญมี อําเภอเกาะจันทร 
จังหวัดชลบุรี เปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดใหการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ในทองท่ีตําบลวัดหลวง ตําบลไรหลักทอง ตําบลบานชาง ตําบลนาวังหิน ตําบลนาเริก ตําบลหมอนนาง 
อําเภอพนัสนิคม และตําบลทาบุญมี อําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี  เปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน  
ซึ่งมีสาระสําคัญเพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีอํานาจวางเงินคาแทนเขาครอบครอง 
หรือใชอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืน และสงมอบพ้ืนท่ีกอสรางคลองสงนํ้าและคลองระบายนํ้าพรอมอาคารประกอบ 
ฝงซายตามโครงการอางเก็บนํ้าคลองหลวง รัชชโลทร อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชลบุรี ไดทันตามกําหนดเวลา 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน ในทองท่ีตําบลวัดหลวง ตําบลไรหลักทอง 

ตําบลบานชาง ตําบลนาวังหิน ตําบลนาเริก ตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม และตําบลทาบุญมี อําเภอเกาะจันทร  
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2560 เพ่ือประโยชนแกการชลประทานในการกอสรางคลองสงนํ้าและคลองระบายนํ้าพรอมอาคาร
ประกอบฝงซายตามโครงการอางเก็บนํ้าคลองหลวง รัชชโลทร อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชลบุรี มีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี 12 สิงหาคม 2560 เปนตนไป มีกําหนดเวลาใชบังคับ 4 ป (สิ้นสุดการใชบังคับวันท่ี 11 สิงหาคม 2564) 

2. กรมชลประทานไดดําเนินการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอนภายในแนว
เขตตามแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ซึ่งมีอสังหาริมทรัพยท่ีจะถูกเวนคืนมีท้ังหมดประมาณ 592 แปลง  
เน้ือท่ีประมาณ 781 ไร โดยไดทําการสํารวจเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนและกําหนดราคาเบ้ืองตนไปแลว 
จํานวน 217 แปลง เน้ือท่ี 306 – 3 - 86.5 ไร โดยปจจุบันอยูระหวางการสํารวจขอเท็จจริงของอสังหาริมทรัพย 
ท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน ซึ่งเหลือประมาณ 375 แปลง เน้ือท่ีประมาณ 474 – 0 – 13.5 ไร โดยคณะกรรมการฯ  
ไดกําหนดราคาคาทดแทนเบ้ืองตนใหแกเจาของท่ีดินท่ีถูกเวนคืนและไดประกาศราคาฯ แลว ปรากฏวามีเจาของท่ีดิน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือใหสามารถเข าครอบครองและใชอสั งหาริมทรัพย 
เพ่ือกอสรางใหแลวเสร็จตามแผนงาน สามารถแกไขปญหานํ้าทวม 
และการขาดแคลนนํ้าของราษฎรในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บางรายไมยอมรับราคา บางรายท่ีดินติดจํานองกับสถาบันการเงินไมสามารถตกลงกันได และบางรายอยูระหวาง
ดําเนินการรอผลการรังวัดท่ีดินจากชางรังวัดกรมท่ีดิน จึงเปนปญหาและอุปสรรคทําใหการดําเนินการเวนคืน 
ตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีความลาชา อันสงผลใหไมสามารถเขาครอบครองและใชอสังหาริมทรัพยน้ันได  
หากปลอยใหเน่ินชาจะเปนอุปสรรคอยางมากแกการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมหรือประโยชนของรัฐอันสําคัญ 
ทําใหการกอสรางอาจไมแลวเสร็จตามแผนงานท่ีกําหนด 

3. ดังน้ัน เพ่ือใหการกอสรางคลองสงนํ้าและคลองระบายนํ้าพรอมอาคารประกอบฝงซายตามโครงการอางเก็บนํ้า
คลองหลวง รัชชโลทร อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดชลบุรี เปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด สมควรกําหนดให 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองท่ีดังกลาวเปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน เพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากเจาหนาท่ีมีอํานาจวางเงินคาทดแทน เขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนในทองท่ี
ดังกลาวไดทันกําหนดเวลา 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ในทองท่ีตําบลวัดหลวง 
ตําบลไรหลักทอง ตําบลบานชาง ตําบลนาวังหิน ตําบลนาเริก ตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม และตําบลทาบุญมี 
อําเภอเกาะจันทร จังหวัดชลบุรี เปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  
และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 39/2561 วันอังคารท่ี 25 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

250961 

 
เรื่อง : รายงานงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 ของการยางแหงประเทศไทย 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 ของการยางแหงประเทศไทย 
ในสวนงบทําการ จํานวนท้ังสิ้น 14,396.4570 ลานบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
การยางแหงประเทศไทย (กยท.) ไดดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 2562 เปนเงินท้ังสิ้น 

14,561.4570 ลานบาท ประกอบดวย งบทําการ 14,396.4570 ลานบาท และงบลงทุน 165.0000 ลานบาท  
ซึ่งคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2561  
มีมติเห็นชอบงบประมาณรายจายประจําป 2562 ของ กยท. แลว 

มติ ครม. : รับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (การยางแหงประเทศไทย) 
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกตของ
สํานักงบประมาณไปดําเนินการอยางเครงครัดตอไปดวย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เ พ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามนัยแหงพระราชบัญญัติ 
การยางแหงประเทศไทย มาตรา 55 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 39/2561 วันอังคารท่ี 25 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

250961 

 

เรื่อง : รางแถลงการณรวมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 24 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย 
(IMT - GT) 

 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. รางแถลงการณรวมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 24 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย 
อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT - GT) (Draft Joint Statement of the Twenty - Forth Indonesia - Malaysia - 
Thailand Growth Triangle Ministerial Meeting) และหากมีความจําเปนตองแกไขรางแถลงการณรวมฯ ให สศช. 
สามารถดําเนินการได โดย สศช. จะไดนําเสนอ ครม. เพ่ือทราบในภายหลังหากมีการปรับปรุงแกไขพรอมดวยเหตุผล
ประกอบ 

2. ให รมว.คค. รวมกับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกใหการรับรองรางแถลงการณรวมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 
24 แผนงาน IMT - GT ครั้งท่ี 24 ในวันท่ี 1 ต.ค. 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รางแถลงการณรวมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 24 แผนงาน IMT - GT (Draft Joint Statement 

of the Twenty - Fourth Indonesia - Malaysia - Thailand Growth Triangle Ministerial Meeting) มีสาระสําคัญ
ท่ีเปนการช่ืนชมความกาวหนาในการดําเนินงานในรอบป 2560 - 2561 ตลอดจนการยืนยันการขับเคลื่อนตามแผน
ดําเนินงานระยะหาป ระหวางป 2560 - 2564 ใหเปนรูปธรรมเพ่ือนําเสนอความกาวหนาตอผูนําในการประชุมระดับ
ผูนํา ครั้งท่ี 12 แผนงาน IMT - GT ในเดือน มิ.ย. 2562 ณ กรุงเทพฯ ตอไป โดยมอบหมายใหเจาหนาท่ีอาวุโส  
มุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัด คณะทํางาน 6 สาขา และสภาธุรกิจ IMT - GT สนองตอบตอขอสั่งการของผูนํา 
สามประเทศจากท่ีประชุมระดับผูนําครั้งท่ี 11 แผนงาน IMT - GT ท่ีไดเห็นชอบใหขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท่ีสําคัญ
ภายใตวิสัยทัศน IMT - GT ป 2579 (IMT - GT Vision 2036) และแผนการดําเนินงานระยะหาประหวางป 2560 - 2564  

รัฐมนตรี IMT - GT ยังจะไดยืนยันเจตนารมณในการพัฒนาความรวมมือดานตางๆ อาทิ ความเช่ือมโยงระหวาง
โครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพเพ่ือการเช่ือมโยงท่ีมุงมั่นใหโครงการตางๆ แลวเสร็จตามกําหนด การพัฒนายุทธศาสตร 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สศช./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

สงเสริมการตลาดเพ่ือการขยายตัวดานการทองเท่ียวท่ียั่งยืน
มุ ง เนนให เ กิดการพัฒนาผลิตภัณฑการทองเ ท่ียวใหมๆ  ร วม กัน  
ความรวมมือดานเกษตร ประมง ปศุสัตว  และพันธุ พืช เ พ่ือสราง 
ความมั่นคงทางอาหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความรวมมือ 
ดานการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี รวมท้ัง 
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเ พ่ือสนับสนุนการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การสงเสริมการตลาดเพ่ือการขยายตัวดานทองเท่ียวท่ียั่งยืนของอนุภูมิภาค IMT - GT ท่ีมุงเนนใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ
การทองเท่ียวใหมๆ รวมกัน ความรวมมือดานการเกษตร ท้ังประมง ปศุสัตว และพันธุพืช เพ่ือสรางความมั่นคงทางอาหาร
ในภูมิภาค การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการฮาลาลสูมาตรฐานสากลและมีการยอมรับระหวางกัน การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและพัฒนาความรวมมือดานการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางท่ัวถึงของอนุภูมิภาค และการยืนยันเจตนารมณ 
ในการสนับสนุนการพัฒนาเมืองสีเขียวภายใตบริบทการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนของ IMT - GT 

2. ประเด็นหารือและขอเสนอแนะของประเทศไทย ในการประชุมมีดังน้ี 
1) การขับเคลื่อนโครงการเช่ือมโยงโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพดานคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ตามโครงการท่ีผูนําเห็นชอบ ไทยจะเสนอใหมีการจัดลําดับความสําคัญในแตละแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
ท้ังหาและแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีหกท่ีฝายไทยเสนอเพ่ิมเติมท่ีบูรณาการระหวางกัน โดยคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงใหม
ในระดับโลกและภูมิภาคท่ีสงผลกระทบตอ IMT - GT การสรางผลกระทบจากการพัฒนาท่ีมีดุลยภาพท้ังดานเศรษฐกิจ 
สังคม และความมั่นคง และในโอกาสการเช่ือมโยงการพัฒนาของพ้ืนท่ีเปาหมายของรัฐบาล เชน การพัฒนา 
ความเช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต การเรงรัดการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการขยายตัวทางการคาและการลงทุนของผูประกอบการทุกระดับใน IMT - GT  
รวมท้ังการใชประโยชนอยางสูงสุดจากผลสําเร็จในการจัดทําบันทึกความเขาใจดานการบินใหมโอกาสการเช่ือมโยง
ทางการบินในอนุภูมิภาค 

2) เรงรัดการจัดทําความตกลงดานการอํานวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดน เพ่ือใหเกิดประโยชน
โครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพอยางเต็มประสิทธิภาพตลอดจนการเรงรัดบูรณาการอยางเหมาะสมในการเช่ือมโยง 
การผานแดนท่ีมีอุปสรรค เชน การเช่ือมโยงระหวางดานสะเดาแหงใหม ดานบูกิตกายูฮตัม โดยเพ่ิมจุดผานแดนและ 
แนวถนนเช่ือมโยงใหม 

3) เรงรัดความรวมมือในอนุภูมิภาคท่ีสรางรายไดและสงผลกระทบตออนุภูมิภาคอยางรวดเร็วบนพ้ืนฐาน 
ของการพัฒนาท่ียั่งยืน เชน การสรางเสนทางการทองเท่ียวจุดหมายเดียว การยกระดับมาตรฐานฮาลาลท่ีเทาเทียมกัน 
เพ่ือรองรับการรับรองมาตรฐานฮาลาลรวมกัน และเพ่ือยกระดับการเขาสูตลาดสากล ความรวมมือดานการแปรรูปเกษตร
ระดับสูงของยางพารา ปาลมนํ้ามัน ประมง เปนตน พรอมท้ังการเช่ือมโยงหวงโซคุณคาในอนุภูมิภาคระหวาง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีศักยภาพ โดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการรักษาสมดุลทางชีวภาพและปองกันผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอม 

4) การเตรียมพัฒนาบุคลากรโดยการเช่ือมโยงระบบการศึกษาทุกระดับช้ันท่ีสนองตอความตองการในอนาคต
ของ IMT - GT จากข้ันอุดมศึกษาภายใตเครือขายมหาวิทยาลัย IMT - GT (IMT - GT University Network : UNINET)  
สูความรวมมือระดับสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานเพ่ือการสรางตลาดแรงงานท่ีเช่ือมโยงระหวางกัน  
และมีการรองรับทักษะฝมือและมาตรฐานแรงงานรวมกันเพ่ือรองรับการเคลื่อนยายแรงงานอยางเสรียิ่งข้ึน ตลอดจน 
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เพ่ือรองรับการพัฒนาในทุกดานตามวิสัยทัศน IMT - GT 2036 และเพ่ือสรางโอกาสแกภาคีการพัฒนาทุกระดับช้ัน 
ขยายบทบาทของภาคเอกชนผูประกอบการในวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอม และรายยอย ตลอดจนผูประกอบการ 
รุนใหม เสริมสรางการปราศจากความเหลื่อมล้ํา และเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

5) การขยายความรวมมือใน IMT - GT กับหุนสวนการพัฒนาท่ีมีศักยภาพอยางตอเน่ือง เพ่ือประโยชน 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาท่ียั่งยืน การพัฒนาเมืองสีเขียว เมืองนาอยู  
และเมืองอัจฉริยะ ตลอดจนเปดโอกาสในการสรางพันธมิตรทางการคาและการลงทุน การเช่ือมโยงระบบโลจิสติกสและ
หวงโซคุณคาขามพรมแดนระหวางเขตเศรษฐกิจพิเศษและพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมตางๆ 

6) การเตรียมการขับเคลื่อน IMT - GT สูการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยขยายการจัดตั้งเมืองสีเขียวอยางแพรหลาย 
ในพ้ืนท่ีมีศักยภาพเพ่ือเปนแบบอยางในการขยายตัวตอไปในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ภายใตกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังเรงรัด
จัดทําแผนการขนสงสีเขียวในเมืองท่ีมีศักยภาพโดยบูรณาการระหวางเมืองตางๆ ในพ้ืนท่ี IMT - GT เพ่ือสรางคุณภาพ
ชีวิตแกประชาชน เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน สรางรายไดจากการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยเริ่มจากจังหวัด
ภูเก็ตและกระบ่ีของไทย 

3. ผลประโยชนท่ีประเทศไทยจะไดรับ ในการเขารวมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 24 แผนงาน IMT - GT ดังน้ี 
1) เสริมสรางศักยภาพของประเทศไทยในการสรางบทบาทในเวทีระหวางประเทศผานการเนนย้ําบทบาท 

ท่ีมั่นคงทางภูมิรัฐศาสตรของไทยในการพัฒนาความรวมมือในอนุภูมิภาค โดยการใชแผนงาน IMT - GT เปนกรอบ 
ความรวมมือหน่ึงในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสอดประสานกันระหวางไทยและประเทศเพ่ือนบาน ท้ังในระดับ
สวนราชการสวนกลางและจังหวัด ในทุกสาขาความรวมมือ รวมท้ังสาขาความรวมมือใหมๆ เพ่ือบูรณาการยุทธศาสตร 
การขับเคลื่อนการพัฒนา ตลอดจนแผนงานและแผนงบประมาณรองรับซึ่งกันและกัน ท่ีเช่ือมโยงเปาหมายการพัฒนา
ระดับภาคและพ้ืนท่ี ไปสูระดับประเทศ และอนุภูมิภาคอยางเหมาะสม 

2) เสริมสรางความเช่ือมั่นและดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนภายในและตางประเทศ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค 
IMT - GT และระดับภูมิภาค สงเสริมการสรางรายไดการทองเท่ียวจากการพัฒนาตลาดทองเท่ียวระดับโลกท่ีเปนจุดหมาย
เดียวกันในอนุภูมิภาค การพัฒนาหวงโซคุณคาสินคาท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถในการแขงขันรวมกัน ท้ังผลิตภัณฑ
และบริการฮาลาล เกษตรกรแปรรูปมูลคาสูงและอ่ืนๆ โดยใชประโยชนจากแผนบูรณาการโครงสรางพ้ืนฐานทางกายภาพ
ดานการคมนาคมขนสง พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและโลจิสติกสท่ีเช่ือมโยงกันอนุภูมิภาค กับอาเซียน
และอนุภูมิภาคใกลเคียงการบูรณาการแผนพัฒนาแรงงาน เกษตรและเกษตรแปรรูป ตลอดจนการลดผลกระทบ 
ดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมุงเนนเปาหมายการกระจายผลประโยชนและการสรางการมีสวนรวมสูภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในทุกดานและนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ตลอดจนเสริมสรางการพัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคงอยางมีดุลยภาพ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ และใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานสภาความ
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มั่นคงแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางแถลงการณรวม
ของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 24 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย  
(IMT – GT) ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง  
พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 39/2561 วันอังคารท่ี 25 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

250961 

 

เรื่อง : รางแถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอท่ีประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ 
วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 24 และรางแถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการอนุรักษ 
ความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 14 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบในหลักการของรางแถลงการณรวมอาเซียน วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 
24 (Draft ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 24th Session of the Conference of the 
Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change : COP 24) และรางแถลงการณ
รวมอาเซียนวาดวยการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ สําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 14 (Draft ASEAN Joint Statement to the 14th Meeting of the Conference of 
the Parties to the Convention on Biological Diversity : CBD COP 14) 

2. อนุมัติให รมว.ทส. (หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจาก รมว. ทส.) เปนผูใหการรับรองรางแถลงการณรวมอาเซียนฯ 
ท้ังสองฉบับ 

3. เห็นชอบใหนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายรวมรับรองรางแถลงการณรวมอาเซียนฯ ท้ังสอง
ฉบับในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 33 (The 33rd ASEAN Summit) (ระหวางวันท่ี 11 - 15 พ.ย. 2561 ณ 
สาธารณรัฐสิงคโปร) และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

4. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางแถลงการณรวมอาเซียนฯ ท้ังสองฉบับในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ
หรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหเปนดุลยพินิจของ ทส. เปนผูพิจารณาใหการรับรองตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รางแถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอท่ีประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 24 
สาระสําคัญของรางแถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอท่ีประชุมรัฐภาคี

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ
พลังงาน แหลงพลังงานทดแทน และเทคโนโลยีต่ํา เสริมสรางความรวมมือ
การดําเนินงานในระยะยาวเพ่ือมุงไปสูคารบอนต่ําและการพัฒนาท่ีมี
ภูมิคุมกันสภาพอากาศ และเพ่ือดําเนินกลไกการลดกาซเรือนกระจกจาก
การทําลายปาและการทําใหปาเสื่อมโทรมในภูมิภาคอาเซียน และเพ่ือ
ยกระดับการเสริมสรางศักยภาพและการถายโอนเทคโนโลยี 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 24 ประกอบดวย การแสดงถึงจุดยืนรวมกัน 
ของประเทศสมาชิกอาเซียนในความรวมมือในการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการดําเนินงาน
อยางตอเน่ืองเพ่ือเพ่ิมความพยายามในการพัฒนาท่ียั่งยืนในภูมิภาค ภายใตหลักการของอนุสัญญาฯ ในความรับผิดชอบ
รวมกันในระดับท่ีแตกตางโดยคํานึงถึงขีดความสามารถของแตละภาคีใหความสําคัญกับการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
และการปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเงิน การพัฒนา และการถายทอดเทคโนโลยี  
การเสริมสรางศักยภาพ และความโปรงใสของการสนับสนุนและการดําเนินงานกอนป ค.ศ. 2020 การใหสัตยาบัน 
ความตกลงปารีส การขอรับการสนับสนุน เพ่ือชวยการดําเนินงานดานการลดกาซเรือนกระจก และการปรับตัวท่ีบรรจุไว
ในขอเสนอการมีสวนรวมท่ีประเทศกําหนดตามความเหมาะสม โดยเฉพาะการพัฒนาและดําเนินงานเพ่ือมุงสูการปลอย
กาซคารบอนต่ําและการมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังการผลักดันเพ่ือใหไดแนวปฏิบัติของ 
ความตกลงปารีสการสนับสนุนกลไกทางการเงิน การเสริมสรางศักยภาพ การพัฒนา และการใหความชวยเหลือ 
ทางดานเทคโนโลยีเพ่ือการดําเนินงานดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นตางๆ อาทิ พลังงาน การเกษตร  
การสูญเสีย และความเสียหาย ภัยพิบัติ การเขาถึงกลไกการตลาดคารบอน และบทบาทหญิงชาย  

2. รางแถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 14 

สาระสําคัญของรางแถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับ 
การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 14 ประกอบดวย การแสดงจุดยืนรวมกัน
ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยตระหนักถึงความสมบูรณของความหลากหลายทางชีวภาพบนบกและทางทะเลของ
อาเซียน ซึ่งปจจุบันถูกทาทายจากปจจัยตางๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็ว 
การสูญเสียแหลงท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติอยางตอเน่ือง โดยใหความสําคัญกับการเรงสงเสริมกิจกรรมการบูรณาการ 
ความหลากหลายทางชีวภาพเขาสูแผนระดับชาติและภาคสวนตางๆ ท่ีเก่ียวของ และยืนยันเจตจํานงเพ่ือบรรลุเปาหมาย
ไอจิและดําเนินงานอยางเต็มท่ีตามแผนกลยุทธความหลากหลายทางชีวภาพ ป ค.ศ. 2011 - 2020 รวมท้ังวาระ 
เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ป ค .ศ. 2030 และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเฉพาะเปาหมายท่ี 14 และ 15  
เ พ่ือการพัฒนาท่ียั่ งยืนในภูมิภาคตลอดจนสนับสนุนความตกลงพหุภาคีและกรอบงานอ่ืนๆ ท่ีเ ก่ียวของกับ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ กระตุนภาคีอนุสัญญาฯ ใหสนับสนุนประชาคมอาเซียนในการแกไขปญหาขยะทะเล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องมลพิษจากขยะพลาสติกท่ีสงผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝง 
และใหภาคีอนุสัญญาฯ ซึ่งเปนประเทศพัฒนาแลว ตลอดจนรัฐบาลอ่ืนๆ และองคกรท่ีเก่ียวของ จัดเตรียมทรัพยากร
ทางการเงินและวิชาการอยางเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนความพยายามของประเทศกําลังพัฒนาในการดําเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติเพ่ือการบรรลุเปาหมายไอจิ  

ท้ังน้ี รางแถลงการณรวมอาเซียนฯ ดังกลาว เปนการแสดงจุดยืนรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน  
จึงไมเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศและไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ 
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แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
3. ข้ันตอนการดําเนินงาน 

(1) รางแถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 24 ทส. โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยประสานงานกลางแหงชาติ (National Focal Point) ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไดดําเนินการ ดังน้ี 

- รวมยกรางและปรบัแกรางแถลงการณรวมอาเซียนฯ กับประเทศสมาชิกอาเซียน นับตั้งแตมีการยกราง
เมื่อเดือน เม.ย. 2561 

- นําเสนอรางแถลงการณรวมฯ ตอคณะทํางานเจรจาสําหรับการประชุมอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันท่ี 31 พ.ค. 2561 และวันท่ี 16 ส.ค. 2561 รวมท้ัง นําเสนอตอท่ีประชุม
คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดานการประสานทาทีเจรจาและความรวมมือระหวางประเทศ  
ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 13 ก.ย. 2561 ซึ่งท่ีประชุมมีมติไมขัดของกับสาระสําคัญในรางแถลงการณรวมอาเซียนฯ 
และใหนําเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ เพ่ือ รมว.ทส. จะไดใหการรับรองภายในกําหนดเวลา
ตอไป 

(2) รางแถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับการประชุมสมัชชา
ภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 14 ทส. โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ในฐานะหนวยประสานงานกลางแหงชาติ (National Focal Point) ของอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ไดดําเนินการ ดังน้ี 

- รวมพิจารณาและปรับแกรางแถลงการณรวมอาเซียนฯ กับประเทศสมาชิกอาเซียน ในระหวาง 
การประชุมหารือรางแถลงการณอาเซียนสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ครั้งท่ี 14 เมื่อวันท่ี 12 ส.ค. 2561 

- แจงเวียนรางแถลงการณรวมอาเซียนฯ ตอคณะอนุกรรมการสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ 
เมื่อวันท่ี 20 ส.ค. 2561 และคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ  
เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 2561 เพ่ือพิจารณาใหความเห็นซึ่งคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ เห็นชอบรางแถลงการณ
รวมอาเซียนฯ  

ท้ังน้ี รางแถลงการณรวมอาเซียนฯ ท้ังสองฉบับ จักตองนําเสนอตอท่ีประชุมสุดยอดระดับผูนําอาเซียน  
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 33 และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวของ ระหวางวันท่ี 11 - 15 พ.ย. 2561  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร 

4. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต. ในฐานะอนุกรรมการอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  
มีความเห็นวา รางแถลงการณรวมอาเซียนฯ ท้ังสองฉบับดังกลาว เปนเรื่องความสัมพันธระหวางประเทศหรือท่ีเก่ียวกับ
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องคการระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทยและอาจเก่ียวของกับหลายหนวยงาน ดังน้ัน สํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะเจาของเรื่อง จึงควรพิจารณาเสนอรางแถลงการณรวมอาเซียนฯ  
ให ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบตามมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุม ครม. 
พ.ศ. 2548 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนรางแถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยท่ี 24 และรางแถลงการณรวมอาเซียนวาดวยการอนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพสําหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยท่ี 14  
ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชน 
ท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
 
  



19 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 39/2561 วันอังคารท่ี 25 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

250961 

 

เรื่อง : การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การยกระดับการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศสู Thailand 4.0 

 
สารัตถะ : สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบหลักเกณฑกลางในการบริหารองคการมหาชนดานการวิจัยตามขอ 1 เพ่ือใหองคการมหาชนจัดตั้ง
โดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และองคการ
มหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะนําไปใชเปนแนวปฏิบัติตอไป 

2. เห็นชอบใหสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) เปนองคการมหาชนดานการ
วิจัย และสามารถดําเนินการไดตามหลักเกณฑกลางท่ีกําหนดในขอ 2 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานวา กพม. ในการประชุมครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 2 ส.ค. 2561 ไดพิจารณากําหนด

หลักเกณฑกลางตางๆ เก่ียวกับองคการมหาชนดานการวิจัยท้ังระบบแลวตามนัยมติ ครม. เมื่อวันท่ี 3 ก.ค. 2561  
สรุปดังน้ี 

1. ลักษณะขององคการมหาชนท่ีจะถือวาเปนองคการมหาชนดานการวิจัย 
1.1 กฎหมายจัดตั้งองคการมหาชนกําหนดใหมีภารกิจ “ดําเนินการวิจัยเปนหลัก” 
1.2 มีงบประมาณเพ่ือดําเนินการวิจัยและมีคาใชจายดานบุคลากรวิจัยเปนหลัก โดยมีจํานวนบุคลากรวิจัย

มากกวาบุคลากรสายงานอ่ืน และมีคาใชจายเปนคาตอบแทน บุคลากรวิจัยมากกวาบุคลากรสายงานอ่ืนรวมกันเมื่อเทียบ
กับงบประมาณคาใชจายท้ังหมด 

1.3 มีตัวช้ีวัดบังคับดานการวิจัยท่ีสอดคลองกับภารกิจ “ดําเนินการวิจัย” และลักษณะงานองคการมหาชน
ดานวิจัยแตละประเภท 

1.4 มีผลปฏิบัติงานดานการดําเนินการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและแสดงถึงความคุมคา โดยผลการปฏิบัติงาน
ดังกลาวตองเปนปจจัยท่ีสําคัญตอการเพ่ิมข้ึนในประเด็นตางๆ ดังน้ี 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงานก.พ.ร./กษ. (วก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหองคการมหาชนท่ีจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
และองคการมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ นําไปใชเปนแนว
ปฏิบัติตอไป และให สวทช. เปนองคการมหาชนดานการวิจัยสามารถ
ดําเนินการไดตามหลักเกณฑกลางท่ีกําหนด 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1) อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย (The World Competitiveness Yearbook : 
WCY) ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร (เชน จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศเทียบเทา 
การทํางานเต็มเวลา) ซึ่งจัดอันดับโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ (International Institute for Management 
Development : IMD) 

2) ดัชนีความสามารถทางดานนวัตกรรมของประเทศ (เผยแพรในงาน The Global Innovation 
Index : GII) วัดดัชนีดังกลาวโดยองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property Organization : 
WIPO) 

3) มูลคาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเกิดจากผลงานวิจัย 
4) จํานวนผลงานวิจัยและ/หรือองคความรูท่ีนําไปประยุกตในภาคเศรษฐกิจและสังคม 
5) สัดสวนทรัพยสินทางปญญาตอบุคลากรวิจัย 
6) จํานวนนวัตกรรมตอป 
7) จํานวนสิทธิบัตรตอป 
8) รายไดรวมจากผลงานวิจัยตอป 
9) รายไดจากสิทธิบัตรตอป 
10) จํานวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพรตอป 
11) มูลคาผลงานวิจัย 

2. หลักเกณฑกลางในการบริหารองคการมหาชนดานการวิจัย โดยท่ีรัฐบาลมีนโยบาย Thailand 4.0 ท่ีมุงยกระดับ
การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ ประกอบกับการประชุม ครม. เมื่อวันท่ี 
3 ก.ค. 2561 เห็นชอบหลักการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ดังน้ัน เพ่ือใหองคการมหาชน 
ดานวิจัยเปนหน่ึงในกลไกสําคัญท่ีจะผลักดันใหนโยบายของรัฐบาลประสบความสําเร็จไดอยางแทจริงและเปนระบบ กพม. 
จึงเห็นควรกําหนดหลักเกณฑกลางในการบริหารองคการมหาชนดานการวิจัย ดังน้ี 

1) ใหยังคงอัตราเงินเดือนและผลประโยชนตอบแทนอ่ืนของผูอํานวยการองคการมหาชนตามมติ ครม.  
เมื่อวันท่ี 7 ก.ย. 2547 ไวกอนจนกวาคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางหนวยงานและระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 
ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 194/2558 จะจัดทําขอเสนอแนวทาง หรือมาตรฐานในการพิจารณาปรับปรุง
โครงสรางหนวยงานและกําหนดระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐแลวเสร็จ เพ่ือใหการตอบแทนคาปรับปรุงคาตอบแทน
บุคลากรภาครัฐสอดคลองกันท้ังระบบ ไมเกิดความลักลั่น 

2) ในระหวางท่ีคณะกรรมการตามขอ 1) ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ หากองคการมหาชนดานการวิจัยแหงใด 
มีผลการปฏิบัติงานดานการดําเนินการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและแสดงถึงความคุมคาตามขอ 1.4 เปนท่ีประจักษ  
ใหคณะกรรมการองคการมหาชนมีอํานาจจายเงินเพ่ิมพิเศษแกผูอํานวยการองคการมหาชนเปนกรณีพิเศษจากเงินรายได 
โดยไมมีผลผูกพันกับเงินเดือนประจํา และไมตองนําจํานวนเงินเพ่ิมพิเศษดังกลาวมาคํานวณรวมกับคาใชจายดานบุคลากร 
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ท้ังน้ี การใหเงินเพ่ิมพิเศษแกผูอํานวยการองคการมหาชนดังกลาวตองสอดคลองกับความสามารถในการจายเงินเพ่ิมพิเศษ
น้ันดวย 

3) เพ่ือใหองคการมหาชนดานการวิจัยมีคาตอบแทนบุคลากรวิจัยท่ีเหมาะสมสามารถดึงดูดผูมีศักยภาพสูง 
รักษา และจูงใจบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานการวิจัย โดยยังคงหลักการควบคุมมิใหคาใชจายดานบุคลากรของ
องคการมหาชนเปนภาระงบประมาณภาครัฐตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 28 พ.ค. 2561 ใหองคการมหาชนดานการวิจัย 
ท่ีมีคาใชจายดานบุคลากรเกินรอยละสามสิบของงบประมาณคาใชจายตามแผนการใชจายเงินท่ีไดรับอนุมัติ 
จากคณะกรรมการองคการมหาชนในปงบประมาณและมีผลการปฏิบัติงานดานการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและแสดงใหเห็น
ถึงความคุมคาตามขอ 1.4 เปนท่ีประจักษสามารถเสนอ กพม. พิจารณายกเวนใหเปนรายกรณี 

4) ใหองคการมหาชนดานการวิจัย ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปโดยหนวยงานกํากับ 
ท่ีมีอํานาจตามกฎหมาย ดังน้ี 

- องคการมหาชนท่ีจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองคการมหาชน  
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และองคการมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ท่ีไมอยูภายใตพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558) ประเมินโดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

- องคการมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ตามนัยมติ ครม. เมื่อวันท่ี 3 เม.ย. 2550  
(ท่ีอยูภายใตพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558) ประเมินโดยกรมบัญชีกลาง 

ในการน้ี กําหนดใหมีการประเมินองคการมหาชนดานการวิจัยท้ังสองประเภทดวย ตัวช้ีวัดบังคับ 
ดานการวิจัยและผลการปฏิบัติงานตามขอ 1.3 และ 1.4 

5) โดยท่ีองคการมหาชนท่ีปฏิบัติงานดานการวิจัยมีความหลากหลาย อาทิ เปนหนวยงานดานการกําหนด
นโยบายของรัฐดานการวิจัย และหนวยงานท่ีทําวิจัย (ท้ังการวิจัยดาน Basic Research และดาน Applied Research) 
หากประสงคจะเปนองคการมหาชนดานการวิจัยตามขอ 1 ใหเสนอ กพม. พิจารณากลั่นกรอง และ กพม. อาจกําหนด
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม 

3. กรณี สวทช. กพม. พิจารณาหลักเกณฑกลางในการบริหารองคการมหาชนดานการวิจัยดังกลาวขางตน  
เห็นวา สวทช. เหมาะสมท่ีจะเปนองคการมหาชนดานการวิจัย และสามารถดําเนินการตามหลักเกณฑกลางตามขอ 2 ได 
เพ่ือใหเปนหนวยงานรวมในการพัฒนาและรังสรรคนวัตกรรมในรูปแบบใหม (Sandbox) ท่ีสามารถสนับสนุนการบรรลุ
ความสําเร็จตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแลว เห็นชอบตอเรื่องการดําเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 3 ก.ค. 2561 เรื่อง ยกระดับการวิจัย พัฒนา 

และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศสู Thailand 4.0 เน่ืองจากเปนการสราง 
ความเขมแข็งของสถาบันวิจัยและโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร ดานบุคลากรวิจัยและพัฒนาสภาพแวดลอม 
ทางกฎหมายท่ีเอ้ือตอการวิจัย พัฒนา และสรางนวัตกรรม การสรางอุตสาหกรรมความรูเทคโนโลยีท่ีเขมขนในการสราง
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และดึงดูดบุคลากรวิจัย การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือตอบโจทยความตองการของภาครัฐ รวมท้ังการจัดตั้ง Holding 
Company ท่ีดําเนินธุรกิจในรูปแบบเอกชน เพ่ือเปนกลไกการเช่ือมโยงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี กับการคา การลงทุน 
และอุตสาหกรรม และยังเปนการยกระดับปจจัยยอยดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรท่ีใชในการจัดอันดับ
ความสามารถในการแขงขันของประเทศอีกดวย 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหสํานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. 
และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รวมท้ังขอสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหสํานักงาน ก.พ.ร. เรงรัดการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561  
(ท่ีกําหนดใหสํานักงาน ก.พ.ร. จัดใหมีกลไกในการทบทวนความเหมาะสมของสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรขององคการ
มหาชนแตละแหงอยางตอเน่ือง โดยใหคํานึงถึงภารกิจ รายได และเงินทุนสะสมของแตละองคกรมหาชนรวมท้ัง 
ยึดหลักการท่ีมิใหมีคาใชจายดานบุคลากรเกินวาจําเปน และไมเปนภาระงบประมาณของประเทศ/และนําเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชนเพ่ือพิจารณาเปนประจําทุกปดวย เพ่ือใหการบริหารทรัพยากรบุคคล
ขององคการมหาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ) ใหแลวเสร็จโดยเร็ว ท้ังน้ี ใหพิจารณาใหครอบคลุมถึงความเหมาะสม 
ของสัดสวนคาใชจายดานบุคลากรขององคการมหาชนดานการวิจัยดวย 

3. ใหคณะกรรมการพิจารณาโครงสรางหนวยงานและระบบคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐเรงรัดการดําเนินการ
ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม 2559 เก่ียวกับการพิจารณาปรับปรุงระบบคาตอบแทน 
ของบุคลากรภาครัฐในภาพรวมท้ังระบบ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพ่ือใชเปนขอมูลในการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐใหสามารถดึงดูด รักษา จูงใจผูมีความรูความสามารถเขามาทํางานไดอยางเปนมืออาชีพสอดคลองตาแผนปฏิรูป
ประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ตอไป 

4. ใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และองคการมหาชนดานการวิจัย  
สถาบันศึกษา และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมประสานงานและบูรณาการการดําเนินโครงการ/
แผนงานดานการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมในเรื่องตางๆ รวมกันอยางใกลชิด เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนและยกระดับ 
การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ไมเกิดความซ้ําซอน และตอบสนองตอเปาหมาย 
ในการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศสู Thailand 4.0 ตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 39/2561 วันอังคารท่ี 25 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

250961 

 
เรื่อง : การรับรองการปรับปรุงรายการขอสงวนของสหพันธรัฐมาเลเซีย ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซยีน 

(ASEAN Comprehensive Investment Agreement) 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยลงนามในจดหมายรับรองการปรับปรุงรายการขอสงวนของ
สหพันธรัฐมาเลเซียภายใตความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement : 
ACIA) เพ่ือใหกระบวนการการปรับปรุงรายการขอสงวนของมาเลเซียเสร็จสมบูรณ 

2. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศ ดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) ใหแก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนผูลงนามในจดหมายรับรอง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สหพันธรัฐมาเลเซียแจงความประสงคจะปรับปรุงรายการขอสงวนใหท่ีประชุมคณะกรรมการความรวมมือ 

ดานการลงทุน (Coordinating Committee on Investment: CCI) เพ่ือใหมีความชัดเจนและโปรงใส ซึ่งท่ีประชุม
เห็นชอบรวมกันวา การปรับปรุงรายการขอสงวนดังกลาวจะนําไปสูความโปรงใส เปนประโยชนตอผูลงทุนของประเทศ
สมาชิกอาเซียนท่ีจะไปลงทุนในประเทศมาเลเซีย และไมมีผลกระทบในเชิงลบตอเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอ่ืน  
และเปนไปตามวัตถุประสงคของอาเซียนท่ีประเทศสมาชิกควรดําเนินการลดหรือยกเลิกอุปสรรคท่ีมีตอการลงทุน 
อยางเปนลําดับ หรือเปดเสรีมากข้ึนดวยขอจํากัดท่ีนอยลง โดยประเทศสมาชิกท่ีมีความพรอมสามารถปรับปรุงรายการ 
ขอสงวนไดตามแตสมัครใจ และตองเสนอท่ีประชุม CCI เพ่ือพิจารณารับรองการปรับปรุงรายการขอสงวนดังกลาว 

2. ประเทศสมาชิกอาเซียนตองออกจดหมายรับรองการปรับปรุงรายการขอสงวน (Letter of Endorsement) 
เพ่ือใหกระบวนการปรับปรุงรายการขอสงวนเสร็จสมบูรณ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงท่ีเก่ียวของเปนผูลงนาม  
ซึ่งประเทศไทยเปนประเทศเดียวในกลุมประเทศอาเซียนท่ียังไมไดลงนามในจดหมายรับรองการปรับปรุงรายการขอสงวน 

3. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศไดใหความเห็นวา การปรับปรุงรายการขอสงวน 
ของมาเลเซียเปนการปฏิบัติตามพันธกรณีท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนผูกพันภายใต ACIA โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องการปฏิบัติ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สกท./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการรายงานขอสงวนมีความชัดเจนโปรงใสมากยิ่งข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตามหลักวาดวยการประติบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) และเรื่องผูบริหารอาวุโสและคณะกรรมการบริหาร 
(Senior Management and Board of Directors) ดังน้ัน การท่ีไทยจัดทําจดหมายรับรองการปรับปรุงรายการขอสงวน
ดังกลาว จึงเปนการดําเนินการตามข้ันตอนท่ีไดระบุไวตาม ACIA โดยไมไดจัดทําความตกลงใหมระหวางภาคี จึงไมเขาขาย
เปนการจัดทําหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

4. รายการขอสงวนท่ีมาเลเซียไดปรับปรุง อาทิ การปรับปรุงคําอธิบายของมาตรการ และรายการขอกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ซึ่งเปนท่ีมาของมาตรการเพ่ือใหมีความชัดเจน และโปรงใสตอนักลงทุนมากยิ่งข้ึน การปรับปรุง
รายการ Steel billets/blooms (ผลิตเหล็กเสน/เหล็กแทง) ไดถูกตัดจากรายการกิจการท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะออก รายการ 
Sugar refining (ผลิตนํ้าตาล) ไดถูกปรับยายจากรายการท่ีไมเปดเสรี เปนรายการท่ีเปดเสรีตามเง่ือนไขเฉพาะ เปนตน 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา การรับรองการปรับปรุงรายการขอสงวนของสหพันธรัฐมาเลเซีย ภายใตกรอบความ

ตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) เปนการดําเนินการตามข้ันตอน 
ท่ีระบุไวตาม ACIA และตามวัตถุประสงคของอาเซียนท่ีประเทศสมาชิกควรดําเนินการลดหรือยกเลิกอุปสรรคท่ีมีตอ 
การลงทุนอยางเปนลําดับ หรือเปดเสรีมากข้ึนดวยขอจํากัดท่ีนอยลง ซึ่งเปนประโยชนตอผูลงทุนของประเทศสมาชิก
อาเซียนท่ีจะไปลงทุนในมาเลเซีย จึงไมขัดของท่ีคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ลงนามในจดหมายรับรองการปรับปรุงรายการขอสงวน และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศดําเนินการ 
ออกหนังสือมอบอํานาจเต็มใหรัฐมนตรีวาการกระรวงพาณิชยเปนผูลงนามในจดหมายรับรองดังกลาว 

มติ ครม. : อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยลงนามในจดหมายรับรองการปรับปรุงรายการขอสงวนของ
สหพันธรัฐมาเลเซีย ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเสนอ โดยใหกระทรวงการตางประเทศไมตองจัดทํา
หนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนาม ตามความเห็นของกระทรวงการตางประเทศและสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ท้ังน้ี ใหสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ไปพิจารณาดําเนินการดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 39/2561 วันอังคารท่ี 25 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

250961 

 
เรื่อง : การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
โดยขอรับงบประมาณแผนดิน (งบอุดหนุน) 1,293.92 ลานบาท สําหรับกอสรางโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557 

เห็นชอบพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย โดยเนนการตอบสนองตอเปาหมาย
การพัฒนาในดานเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งตอมาในการประชุมครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2558 
ไดมีมติเห็นชอบการจัดสรรท่ีดินท่ีมีการถอนสภาพเพ่ือประโยชนในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะแรก  
โดยให กนอ. เชาเพ่ือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ใน 3 พ้ืนท่ี ไดแก เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก พ้ืนท่ี 836-2-87 ไร  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว พ้ืนท่ี 660-2-23 ไร และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา พ้ืนท่ี 1,196-2-20 ไร 
และเห็นควรให กนอ. จัดทําแผนการใชงบประมาณและขออนุมัติจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมาย 

2. ผลการดําเนินงานการขอจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา 
1) กระทรวงอุตสาหกรรม โดย กนอ. ไดดําเนินการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา แลวเสร็จเมื่อวันท่ี 28 มกราคม 2559 ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการ กนอ.  
ครั้งท่ี 10/2560 เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2560 มีมติอนุมัติการลงทุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลา ในทองท่ีตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เน้ือท่ีประมาณ 927.925 ไร 

2) กนอ. ไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในการประชุมครั้งท่ี 4/2560  
เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : อก./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสงเสริมใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุน
ในอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร จะสรางมูลคาเพ่ิม สรางรายได 
และโอกาสใหแกเกษตรกรและกลุมเกษตรกร สงผลใหเกิดความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจในระดับทองถ่ิน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3) กนอ. ไดลงนามสัญญาเชาท่ีดินราชพัสดุกับกรมธนารักษ เน้ือท่ีประมาณ 629-1-70 ไร เมื่อวันท่ี  
8 สิงหาคม 2560 เพ่ือจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา มีระยะเวลาในการเชา 50 ป ตั้งแตป 
พ.ศ. 2560-2610 โดยจะมีการทําสัญญาในสวนท่ีเหลือจนครบพ้ืนท่ีประมาณ 927-3-70 ไร ตอไป 

3. สาระสําคัญของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ประกอบดวย 
1) ท่ีตั้งโครงการอยูในทองท่ีตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา แบงประเภทการใชประโยชนท่ีดิน

เปน 3 สวน ไดแก พ้ืนท่ีกอใหเกิดรายได 547.409 ไร คิดเปนรอยละ 58.99 พ้ืนท่ีระบบสาธารณูปโภค 277.650 ไร 
คิดเปนรอยละ 29.92 และพ้ืนท่ีสีเขียวและแนวกันชน 102.866 ไร คิดเปนรอยละ 11.09 

2) แผนการพัฒนาพ้ืนท่ีและกอสราง ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ แบงเปน 2 ระยะ 
ไดแก ระยะท่ี 1 เน้ือท่ีประมาณ 629.425 ไร เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2562 และระยะท่ี 2 เน้ือท่ีประมาณ 
298.500 ไร เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2563  

3) มูลคาการลงทุนโครงการฯ ใชงบประมาณจํานวน 2,890.402 ลานบาท โดยเปนเงินงบประมาณของ 
กนอ. จํานวน 1,596.482 ลานบาท (รอยละ 55.23) และงบประมาณแผนดิน (งบอุดหนุนคากอสรางฯ) จํานวน 
1,293.920 ลานบาท (รอยละ 44.77) ประกอบดวย 1) คาเชาท่ีดินราชพัสดุ 1,520.722 ลานบาท 2) คาศึกษา
ความเปนไปไดโครงการ 2.000 ลานบาท 3) คาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 4.903 ลานบาท 4) คาออกแบบงาน
กอสราง 17.100 ลานบาท 5) คากอสราง 1,293.920 ลานบาท 6) คาควบคุมงานกอสราง 45.287 ลานบาท  
และ 7) คาบริหารจัดการงานโครงการ 6.470 ลานบาท 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบการลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมท่ีจะเปนศูนยกลาง
การพัฒนาของภาคใต และมีศักยภาพในดานการคาชายแดน ประกอบกับเปนพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาภายใต 
กรอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT)  
ท่ีจะดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา และพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเปนอยางมาก โดยการลงทุน 
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะสงเสริมใหเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูป
สินคาเกษตร จะสรางมูลคาเพ่ิม สรางรายไดและโอกาสใหแกเกษตรกรและกลุมเกษตรกร สงผลใหเกิดความเขมแข็ง 
ทางเศรษฐกิจในระดับทองถ่ิน ท้ังน้ี การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกลาว ควรใหความสําคัญในการพัฒนาอยางสมดุล 
โดยคํานึงถึงพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงใหมีการบริหารจัดการนํ้าใหเพียงพอตอความตองการ
ของทุกภาคสวน เพ่ือปองกันผลกระทบตอประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนท่ีดังกลาว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการการลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาความสอดคลองกับนิคมอุตสาหกรรมภาคใต 
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จังหวัดสงขลา ในการดําเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาตอไป รวมท้ังใหนําเสนอ
จุดเดนของนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลาเพ่ือดึงดูดใหผูประกอบการ/นักลงทุนเขามาลงทุน 
ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมฯ ไดอยางรวดเร็วดวย สําหรับแหลงเงินทุนท่ีจะนํามาใชดําเนินการใหเปนไปตามความเห็น 
ของสํานักงบประมาณ 

2. ใหกระทรวงอุตสาหกรรมดําเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอม [หนังสือคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ท่ี ทส (กกวล) 1005/3336 ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2561] อยางเครงครัด รวมท้ังใหรับความเห็น
ของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ดวนท่ีสุด ท่ี นร 1112/3714 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2561) ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 39/2561 วันอังคารท่ี 25 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

250961 

 
เรื่อง : กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2562 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2562 วงเงินดําเนินการ จํานวน 
2,058,196 ลานบาท และวงเงินเบิกจายลงทุนจํานวน 638,943 ลานบาท ประกอบดวย (1) กรอบการลงทุนสําหรับ
งานตามภารกิจปกติและโครงการตอเน่ือง วงเงินดําเนินการ จํานวน 1,508,196 ลานบาท และวงเงินเบิกจายลงทุน
จํานวน 538,943 ลานบาท และ (2) กรอบการลงทุนสําหรับการเพ่ิมเติมระหวางป วงเงินดําเนินการ 550,000  
ลานบาท และวงเงินเบิกจายลงทุน จํานวน 100,000 ลานบาท สําหรับโครงการท่ียังไมไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี และการลงทุนท่ีใชเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ใหดําเนินการไดเมื่อไดรับอนุมัติตามข้ันตอนแลว ท้ังน้ี กําหนดเปาหมายใหรัฐวิสาหกิจเบิกจายลงทุน 
ไมนอยกวารอยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจายลงทุน 

2. เห็นชอบให สศช. ปรับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2562 ใหสอดคลองกับ 
ผลการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมถึงงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม งบกลาง หรืองบประมาณท่ีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑแวะวิธีการงบประมาณหรือไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงบประมาณแลว และปรับเพ่ิมกรอบวงเงินดําเนินการ และกรอบวงเงินเบิกจายลงทุนใหสอดคลองกับ
การอนุมัติการลงทุนเพ่ิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการไดทันทีภายในปงบประมาณ 

3. มอบหมายใหคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (คณะกรรมการฯ) เปนผูพิจารณา
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนระหวางป ในสวนงบลงทุน เ พ่ือการดํา เนินงานปกติและโครงการตอเ น่ือง 
ท่ีการเปลี่ยนแปลงไมมีผลกระทบตอสาระสําคัญ และกรอบวงเงินโครงการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไวแลว 

4. ใหรัฐวิสาหกิจรายงานผลความกาวหนาของการดําเนินงานและการลงทุนป 2562 ให สศช. ทราบภายใน
ทุกวันท่ี 5 ของเดือนอยางเครงครัด และใหกระทรวงเจาสังกัดรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับกระทรวง และระดับ
องคกรไปพิจารณาดําเนินการ รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะและความกาวหนาการดําเนินโครงการ
ลงทุนทุกไตรมาส เพ่ือประโยชนในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจไดอยางตอเน่ือง 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สศช./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

การลงทุนดังกลาวจะสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศโดยรวม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5. รับทราบประมาณการงบทําการประจําปงบประมาณ 2562 ท่ีคาดวาจะมีกําไรสุทธิประมาณ 117,110 ลานบาท 
และประมาณการแนวโนมการดําเนินงานชวงป 2563 – 2565 ของรัฐวิสาหกิจในเบ้ืองตนท่ีคาดวาจะมีการลงทุนเฉลี่ย
ประมาณปละ 612,711 ลานบาท และผลประกอบการจะมีกําไรสุทธิเฉลี่ยประมาณปละ 133,909 ลานบาท 

6. ใหกระทรวงการคลัง (กค.) พิจารณาจัดกลุมรัฐวิสาหกิจตามประเภทการดําเนินกิจการ โดยหากเปน
รัฐวิสาหกิจท่ีอยูในอุตสาหกรรมท่ีมีการแขงขัน ใหพิจารณารูปแบบและสถานะขององคกรใหสอดคลองกับภาวะ 
การแขงขันของตลาด เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินกิจการ สามารถเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถ 
ในการแขงขัน โดยกําหนดรูปแบบการกํากับดูแลภายใตความโปรงใสและตรวจสอบได สําหรับรัฐวิสาหกิจท่ีใหบริการ 
เชิงสังคมสมควรทบทวนบทบาทและการคงสถานะเปนรัฐวิสาหกิจ โดยอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนหนวยงานของรัฐ
ประเภทอ่ืนท่ีไมใชรัฐวิสาหกิจ และใหแยกกิจกรรมท่ีสามารถใหภาคเอกชนเขามารวมบริหารเพ่ือลดภาระงบประมาณ 
ของรัฐ ท้ังน้ี ในชวงท่ีอยูระหวางข้ันตอนการพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานะหรือจัดกลุมท่ีชัดเจน ภาครัฐตองกํากับดูแล
บทบาทของรัฐวิสาหกิจใหยังคงสามารถใหบริการเพ่ือประโยชนสาธารณะไดอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะในดานการชวยเหลอื
ผูมีรายไดนอย และเพ่ือความรวดเร็วในการดําเนินการดังกลาวอาจนําแนวทางการปรับสถานะและความจําเปน 
ในการดํารงอยูของรัฐวิสาหกิจท่ีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอคณะกรรมการนโยบายและกํากับดูแล
รัฐวิสาหกิจใหความเห็นชอบไวแลวในป 2558 มาประกอบการพิจารณา 

7. ให สศช. และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีบทบาทในกระบวนการพิจารณา 
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจรวมกัน โดย สศช. เปนผูพิจารณากรอบการลงทุนท่ีตอบสนองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
และ สคร. เปนผูตรวจสอบและกํากับการลงทุนใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหมีขอมูลประกอบ 
การพิจารณาทิศทางการลงทุนท่ีสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจดวย  

8. ใหกําหนดเง่ือนไขและกรอบระยะเวลาใหกระทรวงเจาสังกัดจัดทําแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือกําหนดทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในระยะยาวใหชัดเจน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจดานคมนาคมขนสง  
ดานพลังงาน และรัฐวิสาหกิจท่ีอยูในชวงการฟนฟูกิจการ โดยใหเสนอขออนุมัติโครงการตามข้ันตอนท่ีสอดคลอง 
กับแผนการลงทุนดังกลาว และในการเสนอของบลงทุนใหมีรายละเอียดเรื่องการใชเทคโนโลยีสมัยใหมดวย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มีหนาท่ีในการพิจารณางบประมาณประจําปของรัฐวิสาหกิจเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาใหความเห็นกอนนําเสนอคณะรัฐมนตร ี

2. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดประชุมเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 เพ่ือพิจารณา
กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2562 โดยมีมติเห็นชอบและใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณา สรุปได ดังน้ี 

1) ขอเสนองบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2562 (55 แหง ภายใตสังกัด 16 กระทรวง) 
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1.1) งบลงทุน : วงเงินดําเนินการ 1,679,674 ลานบาท และวงเงินเบิกจายลงทุน 578,163 ลานบาท 
(เพ่ือดําเนินการปกติ 258,549 ลานบาท และเพ่ือทําเปนโครงการ 319,614 ลานบาท)  

1.2) งบทําการ : ประมาณการวามีรายไดรวม 2,043,362 ลานบาท รายจายรวม 1,926,252 ลานบาท 
และมีกําไรสุทธิ 117,110 ลานบาท 

1.3) แนวโนมการดําเนินงานป 2563-2565 : คาดวาจะเบิกจายลงทุนรวม 1,838,133 ลานบาท 
(เฉลี่ยปละ 612,711 ลานบาท) 

2) ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

2.1) แนวทางในการพิจารณากลั่นกรองการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ มี 3 แนวทางหลัก ไดแก  
- ความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 แนวนโยบายสําคัญของรัฐบาล และสถานการณท่ีเก่ียวของ  
- ความจําเปนในการลงทุนตามภาระผูกพันและตามภารกิจ 

- ความพรอมในการลงทุนท้ังดานกายภาพ และฐานะการเงิน ภายใตความโปรงใสในการดําเนินการ 
โดยมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณางบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 

2.2) คณะกรรมการฯ มีความเห็นและมติ ดังน้ี 
2.2.1) รัฐวิสาหกิจเสนอขออนุมัติวงเงินเบิกจายลงทุนประจําปงบประมาณ 2562 ในภาพรวม

จํานวน 578,163 ลานบาท ลดลงจากป 2561 รอยละ 26 (มีการอนุมัติจํานวน 776,500 ลานบาท) โดยผลการ
พิจารณาการลงทุนเปนไปตามแนวทางขางตน ดังน้ี 

(1) ความสอดคลองเชิงนโยบายการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 ซึ่งขอเสนอการลงทุนของรัฐวิสาหกิจดังกลาวมีความสอดคลองใน 8 ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 

1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย วงเงินลงทุน 2,030 ลานบาท 
เปนการจัดหาอุปกรณในการกระบวนการผลิต วิจัย และพัฒนายา พัฒนาอาคารโรงงานผลิตยา 

2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม วงเงินลงทุน 
8,593 ลานบาท เปนการลงทุนกอสรางท่ีอยูอาศัยเพ่ือเปนสวัสดิการสังคมสําหรับผูมีรายไดนอย 

3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
วงเงินลงทุน 7,000 ลานบาท เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตและบริการ 

4) ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน วงเงินลงทุน 
1,820 ลานบาท เพ่ือสรางความเช่ือมั่นดานผลกระทบสิ่งแวดลอมใหแกประชาชน 

5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งค่ัง
และยั่งยืน วงเงินลงทุน 508 ลานบาท เปนการลงทุนดานรักษาความปลอดภัยภายในสนามบิน และการจัดหาเครื่องมือ
และอุปกรณเพ่ือซอม/สรางเรือใหกับกองทัพเรือ 



31 
 

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  วงเงินลงทุน 
552,749 ลานบาท เพ่ือปรับปรุงระบบคมนาคม พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานพลังงาน พัฒนาระบบนํ้าประปา 
และระบบสื่อสารโทรคมนาคม พัฒนาระบบโลจิสติกส  

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยา เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม วงเงินลงทุน 2,507 
ลานบาท เพ่ือการวิจัยและพัฒนาดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมและการผลิตไฟฟา จัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยี
ดานวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย 

8) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ วงเงินลงทุน 2,956 ลานบาท 
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนใตใหเปนประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบาน 

(2) ความจําเปนและความพรอมในการลงทุน จากกรอบวงเงินเบิกจายลงทุนประจําป
งบประมาณ 2562 ในภาพรวมท่ีเสนอขออนุมัติจํานวน 578,163 ลานบาท แบงเปน การลงทุนท่ีไดรับอนุมัติไวแลว 
มีภาระผูกพันตองเบิกจายลงทุนตอเน่ือง จํานวน 521,576 ลานบาท (รอยละ 90) และเปนรายการลงทุนใหม  
จํานวน 56,587 ลานบาท (รอยละ 10) เพ่ือทดแทนของเดิมท่ีเสื่อมสภาพ และเพ่ิมเติมตามความจําเปน ท้ังน้ี  
จากการพิจารณาความพรอมในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจไดปรับเพ่ิมการลงทุนของรัฐวิสาหกิจบางแหงใหสอดคลอง 
กับนโยบายการเรงรัดการลงทุน และปรับลดการลงทุนของบางรัฐวิสาหกิจใหสอดคลองกับสถานการณ ความพรอมและ
ความจําเปนในการลงทุน รวมท้ังปรับลดการลงทุนโครงการใหมท่ีตองรออนุมัติตามข้ันตอนกอนดําเนินการ 34 โครงการ 

(3) คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2562 วงเงินดําเนินการ จํานวน 2,058,196 ลานบาท และวงเงินเบิกจายลงทุน 
จํานวน 638,943 ลานบาท ประกอบดวย 

- กรอบการลงทุนสําหรับงานตามภารกิจปกติและโครงการตอเน่ือง วงเงิน 1,508,196 ลานบาท 
และวงเงินเบิกจายลงทุน 538,943 ลานบาท (ปรับลดวงเงินดําเนินการ 171,478 ลานบาท และวงเงินเบิกจายลงทุน 
39,220 ลานบาท) 

- กรอบการลงทุนสําหรับการเพ่ิมเติมระหวางป วงเงินดําเนินการ 550,000 ลานบาท 
และวงเงินเบิกจายลงทุน จํานวน 100,000 ลานบาท 

2.2.2) งบทําการ รับทราบประมาณการรายไดรวม 2,043,362 ลานบาท รายจายรวม 
1,926,252 ลานบาท ซึ่งจะมีกําไรสุทธิจํานวน 117,110 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2561 รอยละ 18 

2.2.3) แนวโนมการดําเนินงานป 2563-2565 ในชวง 3 ปขางหนา ในเบ้ืองตนคาดวา  
จะมีการเบิกจายลงทุนรวมจํานวน 1,838,133 ลานบาท หรือเฉลี่ยปละ 612,711 ลานบาท 

2.2.4) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(1) การเบิกจายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ใหเรงรัดการเบิกจายลงทุนใหไดไมนอยกวารอยละ 
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95 ของกรอบวงเงินท่ีไดรับอนุมัติ และการปรับลดรายการลงทุนใหพิจารณาความเปนไปไดในการจัดหารายการลงทุนอ่ืน
หรือเรงรัดรายการลงทุนท่ีไดรับอนุมัติไวแลวในวงเงินท่ีใกลเคียงกับวงเงินท่ีปรับลดมาดําเนินการแทน 

(2) การปรับปรุงงบลงทุนระหวางป ใหเรงจัดทําใหแลวเสร็จโดยผานความเห็นชอบจาก
กระทรวงเจาสังกัดภายในไตรมาสแรกของปงบประมาณ 

(3) การจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลดานนํ้า ใหเรงผลักดันการจัดตั้งหนวยงานดานนํ้าของ
ประเทศใหเปนรูปธรรม เพ่ือใหมีองคกรรับผิดชอบในการกํากับดูแลและบริหารจัดการดานนํ้าในภาพรวม 

2.2.5) ขอเสนอแนะระดับกระทรวงและรัฐวิสาหกิจ ใหเ พ่ิมผลิตภาพและประสิทธิภาพ 
การดําเนินงาน การใหบริการ การลดตนทุนการผลิต และการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมของแตละรัฐวิสาหกิจ 

ความเห็นของ กษ. 
การพิจารณากรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2562 เปนการพิจารณางบประมาณ

ประจําปซึ่ง สศช. ดําเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2521 โดยการเสนอ
กรอบและงบลงทุนดงักลาว มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ใน 8 ยุทธศาสตร โดยในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณมีรัฐวิสาหกิจในกํากับดูแลจํานวน 4 แหง ซึ่งเสนอขอวงเงิน
เบิกจายลงทุนประจําป 2562 รวม 829.15 ลานบาท ประกอบดวย การยางแหงประเทศไทย จํานวน 203.40 ลานบาท 
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย จํานวน 160.99 ลานบาท องคการสะพานปลา จํานวน 129.65 ลานบาท 
และองคการตลาดเพ่ือเกษตรกร จํานวน 335.11 ลานบาท โดยงบลงทุนมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 ในยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ซึ่งเปนการลงทุน
สนับสนุนภาคเกษตร เชน การลงทุนเพ่ิมคุณภาพยางและผลผลิตยาง การตอยอดเพ่ือนําผลการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
มาใชประโยชนในการลดตนทุน การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑทางการเกษตรในเชิงพาณิชย  
การพัฒนาปรับปรุงตลาดใหทันสมัยไดมาตรฐานเพ่ือเปนสถานท่ีจําหนายสินคาเกษตรของ อ.ต.ก. การปรับปรุงทาเทียบ
เรือประมงเพ่ือพัฒนาสินคาประมงใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และการลงทุนพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตนํ้านมโค 
เพ่ือลดการนําเขาจากตางประเทศของ อ.ส.ค. โดยการลงทุนดังกลาวจะสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม จึงเห็นดวยในหลักการตามท่ี สศช. เสนอ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและรับทราบท้ัง 8 ขอ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ 
2. ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ รัฐมนตรี/กระทรวงเจาสังกัด/คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ/และรัฐวิสาหกิจแตละแหงรับความเห็นของของ
กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ รวมท้ังขอสังเกตและความเห็นเพ่ิมเติมของกระทรวงพลังงานไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 39/2561 วันอังคารท่ี 25 กันยายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

250961 

 
เรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 2) 
 
สารัตถะ : สํานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 
เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(ครั้งท่ี 2) และรายงานผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. คณะตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 2) 

2. เห็นชอบกับขอเสนอแนะตามบันทึกความเห็นของ ค.ต.ป. และเห็นควรแจงใหรัฐมนตรี หัวหนาสวน
ราชการระดับกระทรวง และจังหวัด ท่ีมีประเด็นสมควรปรับปรุงแกไขไดดําเนินการตามขอเสนอแนะของ ค.ต.ป. ดังกลาว 
พรอมท้ังรายงานผลความกาวหนาในการดําเนินการตอ ค.ต.ป. คณะตางๆ ตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทํารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งท่ี 2) 
ซึ่งมีสาระสําคัญตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 ดังน้ี 

1. กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมท้ังใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการตรวจสอบและประเมินผลตอนายกรัฐมนตรี 
และคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละสองครั้ง และสงสําเนารายงานดังกลาวใหสวนราชการท่ีเก่ียวของดวย 

2. กําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ตองจัดใหมีการประเมินผล 
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเองอยางนอยปละสองครั้ง แลวรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะรัฐมนตรีทราบ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว มีความเห็นสอดคลองกับรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล

ภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตางๆ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สํานักงาน ก.พ.ร./กษ. (สตน.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดูแลและควบคุม
ตนเองท่ีดีของสวนราชการ อันจะนําไปสูการบรรลุผลตามเจตนารมณ 
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (ครั้งท่ี ๒) 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
2. ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม สํานักงบประมาณ และกรรมการและเลขานุการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังขอเสนอแนะ 
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 


