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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 40/2561 วันอังคารท่ี 2 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

021061 

 
เรื่อง : รางพิธีสารเพ่ือแกไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการสํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบตอรางพิธีสารเพ่ือแกไขเอกสารแนบ ๒ ของความตกลงการสํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียน
บวกสาม และหากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางพิธีสารฯ ดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับ
ผลประโยชนของไทย ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูแทนสามารถดําเนินการได โดยไมตองนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

๒. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูท่ีไดรับมอบหมายลงนามพิธีสารเพ่ือแกไข
เอกสารแนบ ๒ ของความตกลงแอปเทอร และมอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม  
(Full Powers) ใหกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามพิธีสารเพ่ือแกไข
เอกสารแนบ ๒ ของความตกลงแอปเทอร 

๓. อนุมัติการใหสัตยาบัน และหลังจากท่ีไดลงนามพิธีสารเพ่ือแกไขเอกสารแนบ ๒ ของความตกลงแอปเทอรแลว 
ใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําสัตยาบันสาร และยื่นสัตยาบันสารตอสํานักเลขาธิการอาเซียนเพ่ือเก็บรักษา 

๔. เห็นชอบในหลักการใหสํานักงบประมาณ สนับสนุนงบประมาณใหกับเงินทุนดําเนินงานของกองทุน 
แอปเทอร ในวงเงินประมาณปละ ๘,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ เปนเวลาระยะเวลา ๕ ป รวมเปนเงิน ๔๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ 
ท้ังน้ี จะไดประสานสํานักงบประมาณตอไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
๑. องคกรสํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve: APTERR) 

หรือเรียกโดยยอวา แอปเทอร เปน “กลไกถาวรระหวางประเทศภาคี” ซึ่งเกิดจากความรวมมือระหวางประเทศสมาชิก
อาเซียนบวกสาม ๑๓ ประเทศ ในการจัดตั้งระบบสํารองขาวไวสําหรับชวยเหลือดานมนุษยธรรมในระหวางประเทศ
สมาชิกดวยกันเองกรณีท่ีประเทศสมาชิกประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ซึ่งเปนการเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารในภาวะ 
ไมปกติใหกับภูมิภาค โดยไมกระทบตอการคาขาวในตลาดปกติ  โดยรัฐบาลไทยไดรวมลงนาม “ความตกลงการสํารองขาว

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหสามารถดําเนินงานในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
เพ่ือใหเกิดความมั่นคงอาหารในระดับภูมิภาค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม หรือเรียกโดยยอวา ความตกลงแอปเทอร” เมื่อวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย เพ่ือกําหนดกรอบและแนวทางการดําเนินงานรวมกันระหวางประเทศสมาชิก ซึ่งมีผลบังคับใชอยางเปนทางการ 
เมื่อวันท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

๒. ความตกลงแอปเทอร ไดจัดตั้งกองทุนแอปเทอร (APTERR Funds) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน และกิจกรรม
ของแอปเทอร โดยระบุใหประเทศสมาชิกใหการสนับสนุนทางการเงินใหกับกองทุนแอปเทอร เพ่ือสนับสนุน 
การดําเนินงานและกิจกรรมของแอปเทอร ประกอบดวยเงิน 2 ประเภท ไดแก เงินกองทุนท่ีใชเฉพาะดอกผล 
(Endowment Fund: EF) จํานวน 4,001,500 ดอลลารสหรัฐ และเงินทุนดําเนินงาน (Operational Cost: OC)  
ปละ 299,000 ดอลลารสหรัฐ เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานในชวง 5 ปแรก สําหรับป พ.ศ. 2556 - 2560  
(ในปตอไปจะใชเงินจากดอกเบ้ียของ EF) ตามท่ีไดกําหนดไวในเอกสารแนบ ๒ ของความตกลงแอปเทอร 

๓. ตามแผนงานเดิมภายหลังจากสิ้นสุดป พ.ศ. ๒๕๖๐ สํานักเลขานุการแอปเทอร จะนําดอกเบ้ียท่ีได 
จากเงินกองทุนท่ีใชเฉพาะดอกผลมาใชเปนคาใชจายในการดําเนินงานของสํานักเลขานุการฯ แตเน่ืองจากผลตอบแทน
จากการฝากเงินกองทุนท่ีใชเฉพาะดอกผลของธนาคารในประเทศไทยมีอัตราดอกเบ้ียต่ํากวาท่ีคาดการณไว ทําใหไดรับ
อัตราดอกเบ้ียไมเพียงพอกับคาใชจายของสํานักเลขานุการฯ 

๔. ท่ีประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสของรัฐมนตรีอาเซียนบวกสามดานการเกษตรและปาไม ครั้งท่ี ๑๖ สมัยพิเศษ  
เมื่อวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ประเทศสิงคโปร มีมติเห็นชอบใหมีการสนับสนุนเงินใหกับสํานักเลขานุการฯ ตอไป  
ในสวนของเงินทุนดําเนินงาน สําหรับป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ในจํานวนเงินเทาเดิมตามท่ีไดกําหนดไวในความตกลง 
แอปเทอร และเห็นควรใหมีการแกไขเอกสารแนบ ๒ ของความตกลงแอปเทอรเก่ียวกับขอกําหนดของเงินทุนดําเนินงาน 
ท้ังน้ี ไดมอบหมายใหสํานักเลขาธิการอาเซียนดําเนินการจัดทํารางพิธีสารเพ่ือแกไขเอกสารแนบ ๒ ของความตกลง 
แอปเทอรใหประเทศสมาชิกพิจารณา และดําเนินการตามข้ันตอนภายในประเทศกอนการลงนาม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางพิธีสารเพ่ือ
แกไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการสํารองขาวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทรายภายหลั ง  พร อม ท้ั ง ช้ีแจง เหตุผลและประโยชน ท่ีประเทศไทยได รั บจากการปรับ เปลี่ ยนดั งกล าว 
ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง จัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) สําหรับคาใชจายท่ีจะเกิดข้ึนใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงพาณิชย และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 40/2561 วันอังคารท่ี 2 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

021061 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหลักเกณฑแนวทางการจางแรงงานสําหรับโครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายได

แกเกษตรกร ภายใตมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหลักเกณฑสําหรับโครงการจางแรงงานชลประทาน
สรางรายไดแกเกษตรกร ซึ่งเปนโครงการท่ีอยูภายใตมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดยใหสามารถ
จางแรงงานนอกเหนือจากผูท่ีมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐตามแนวทางตามขอ 3. ได ท้ังน้ี ขอใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2561 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 เห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดประชารัฐสวัสดิการ 

ใหความชวยเหลือผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ และตอมาคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2561 เห็นชอบ
มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ซึ่งเปนมาตรการใหความชวยเหลือระยะท่ี 2 แกผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ และอนุมัติงบประมาณสําหรับโครงการเพ่ือรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีโครงการจางแรงงาน
ชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกรรวมอยูดวย 

2. กรมชลประทานไดดําเนินงานโครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายไดแกเกษตรกร ซึ่งอยูภายใตมาตรการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบไว เมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2561 ซึ่งตอมา
ไดประสบปญหาการจางแรงงานเฉพาะผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โดยเมื่อเปดรับสมัครแรงงานแลว ปรากฏวา แรงงานผูมี
บัตรสวัสดิการแหงรัฐมาสมัครไมครบตามเปาหมาย เน่ืองจากบางรายเปนผูสูงอายุ และบางรายมีถ่ินพํานักท่ีอยูอาศัย
หางไกลพ้ืนท่ีซอมแซม/ปรับปรุง/บํารุงรักษาโครงการชลประทาน ทําใหแรงงานผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐในแตละพ้ืนท่ี
ดําเนินการมีไมเพียงพอ แตกรมชลประทานจําเปนตองเรงดําเนินการซอมแซมปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบชลประทาน
เพ่ือใหสามารถพรอมใชงานไดตลอดเวลากอนฤดูนํ้าหลากป พ.ศ. 2561 

3. กรมชลประทานไดมแีนวทางการจางแรงงาน โครงการไทยนิยม ยั่งยืน รวมถึงโครงการจางแรงงานชลประทาน
สรางรายไดแกเกษตรกร โดยใหพิจารณาการจางแรงงานนอกเหนือผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ ตามลําดับ ดังน้ี  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการดําเนินโครงการจางแรงงานชลประทานสรางรายได
แกเกษตรกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(1) เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการลงทะเบียนผูมีรายไดนอยเพ่ือรับสวัสดิการของรัฐ (2) เกษตรกรในพ้ืนท่ี (3) สมาชิกกลุม
ผูใชนํ้าของกรมชลประทานในพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ (4) เกษตรกรท่ีมีช่ืออยูในบัญชีครัวเรือนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนไวกับ
กรมสงเสริมการเกษตร (5) ประชาชน และผูใชแรงงานท่ัวไปในพ้ืนท่ี (6) หากแรงงานท่ีตองการในพ้ืนท่ีเปาหมาย 
มีไมเพียงพอ ใหพิจารณาจางแรงงานในพ้ืนท่ีใกลเคียงจากหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด และลุมนํ้า ตามลําดับ 

4. ตอมากรมชลประทานไมสามารถรายงานผลเพ่ือติดตามความคืบหนาสําหรับโครงการดังกลาวในฐานขอมลูของ
กระทรวงการคลังได ดังตอไปน้ี (๑) แรงงานผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีไมปรากฏช่ืออยูในระบบฐานขอมูลของ
กระทรวงการคลัง (๒) แรงงานผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐท่ีดําเนินการมากกวา 1 โครงการ ซึ่งถือวาไมเปนไปตาม
หลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนดไว และ (๓) แรงงานผูไมมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐแตมีคุณสมบัติตามแนวทาง 
ท่ีกําหนดไว 

5. กรมชลประทานไดขอหารือประเด็นเรื่องการจางแรงงานท่ีนอกเหนือจากผูท่ีมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ กับสํานักงาน
เศรษฐกิจการคลังและสํานักงบประมาณ ซึ่งท้ัง 2 หนวยงานไดตอบขอหารือแลว ดังน้ี 

(1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณาแลววา มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 9 มกราคม 2561 เห็นชอบ 
ในหลักการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ (มาตรการฯ) รวมท้ังมอบหมายหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของดําเนินการแตละโครงการเพ่ือรองรับมาตรการฯ โดยมาตรการฯ มีหลักการสําคัญในการวิเคราะหใหความ
ชวยเหลือและพัฒนาผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐตามความจําเปนอยางรอบดานใน ๔ มิติ และพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งไดตั้งงบประมาณใหกรมชลประทานตามแผนงานยุทธศาสตร
เสริมสรางศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน 187,554,500 บาท 

(2) สํานักงบประมาณพิจารณาแลว เห็นวาขอบเขตและสาระสําคัญของหลักการ รวมถึงข้ันตอนและแผน 
การดําเนินการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบไว มีเปาหมาย 
ท่ีจะใหความชวยเหลือเฉพาะผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐเทาน้ัน กรณีท่ีกรมชลประทานดําเนินการโดยการจางแรงงานท่ีไมใช
ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐ จึงเปนการดําเนินการนอกเหนือจากหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไว ดังน้ัน เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินโครงการตามแนวทางท่ีกําหนดตอไปได จึงเห็นสมควรท่ีกรมชลประทานจะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติหลักการแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ิมเติม 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณกํากับดูแลการดําเนิน
โครงการดังกลาวใหถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบไดอยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 40/2561 วันอังคารท่ี 2 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

021061 
 

เรื่อง : โครงการแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรอยางยั่งยืน (ลูกหน้ี ธ.ก.ส.) 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. รับทราบแนวทางปรับโครงสรางหน้ีระหวางเกษตรกรลูกหน้ีกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย ธ.ก.ส. จะปรับโครงสรางหน้ีใหกับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจํานวน 
36,605 ราย ท่ีเปนหน้ี NPLs ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดวยการพักเงินตนครึ่งหน่ึง (รอยละ 50 ) และดอกเบ้ีย
ท้ังหมดไวกอน สําหรับเงินตนอีกครึ่งหน่ึง (รอยละ 50) ใหเกษตรกรทําสัญญาผอนชําระ ตามกรอบเวลาท่ีตกลงกัน 
แตไมเกิน 15 ป คิดอัตราดอกเบ้ีย.MRR.-3 เมื่อเกษตรกรผอนชําระหน้ีตามสัญญาใหมเรียบรอยแลว ดอกเบ้ียท่ีพักไว  
ธ.ก.ส. จะพิจารณายกใหเกษตรกร สวนเงินตนท่ีเหลืออีกรอยละ 50 ใหนํามาปรับโครงสรางใหมภายใตดุลพินิจ 
ของเจาหน้ีท่ีจะพิจารณาศักยภาพของลูกหน้ีแตละราย โดยใชหลักการท่ีเปนธรรมและไมมีผลกระทบตอภาระ 
ของเกษตรกร ท้ังน้ีใหกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรดําเนินการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรอยางเขมขนเพ่ือใหเกษตรกร
มีรายไดสามารถนํามาชําระหน้ีใหกับเจาหน้ีไดภายในกําหนดเวลาและมีรายไดในการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน  
ดังรายละเอียดตามโครงการแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรอยางยั่งยืน  
(ลูกหน้ี ธ.ก.ส.) ฉบับปรับปรุง 

2. เห็นชอบใหการดําเนินการตามโครงการน้ีของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  
เปนงบการเงินธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account :PSA) ภายใตการกํากับของกระทรวงการคลัง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี 26/2560 มอบหมายใหคณะกรรมการกองทุนฟนฟู 

และพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ท่ีมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานมีอํานาจหนาท่ีขอหน่ึง  
ในการแกไขปญหาหน้ีสินและความเดือดรอนของเกษตรกร 

2. จากการข้ึนทะเบียนหน้ีของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ถึงปจจุบันมีจํานวน 468,558 ราย 
วงเงินเปนหน้ี 85,823.93 ลานบาท เมื่อนํารายช่ือเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนหน้ีท้ังหมดมาตรวจสอบสถานะและวงเงิน 
ท่ีเปนหน้ีปรากฏวา เปนหน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPLs) วงเงินไมเกิน 2.5 ลานบาท จํานวน 55,764 ราย วงเงินเปนหน้ี 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สกร.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหเกษตรกรมีรายได สามารถนํามาชําระหน้ีใหกับเจาหน้ี 
ไดภายในกําหนดเวลาและมีรายไดในการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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9,917.71 ลานบาท 
3. จากขอทวงติงของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา มีผลใหลูกหน้ี

ขางตนขาดคุณสมบัติท่ีกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จะเขาซื้อหน้ีได กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรวมกับ
สถาบันการเงินเจาหน้ี และสํานักงาน กฟก. หารือเพ่ือแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกรจํานวนดังกลาวขางตน โดยในการเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาในครั้งน้ีเปนผลจากการหารือกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  
ซึ่งหน้ี NPLs ขางตน กวารอยละ 65 เปนลูกหน้ี ธ.ก.ส. มีจํานวนท้ังสิ้น 36,605 ราย เงินตนเปนหน้ี 6,382.67 ลานบาท 
ดอกเบ้ีย 3,829.38 ลานบาท และสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ท่ีมีวงเงินกูไมเกินรายละ 200,000 บาท ประมาณ 25,000 ราย 

4. วิธีดําเนินการ 
ธ.ก.ส. จะปรับโครงสรางหน้ีใหกับเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรจํานวน 36,605 ราย  

ท่ีเปนหน้ี NPLs ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดวยการพักเงินตนครึ่งหน่ึง (รอยละ 50 ) และดอกเบ้ียท้ังหมดไวกอน 
สําหรับเงินตนอีกครึ่งหน่ึง (รอยละ 50) ใหเกษตรกรทําสัญญาผอนชําระตามกรอบเวลาท่ีตกลงกันแตไมเกิน 15 ป  
คิดอัตราดอกเบ้ีย MRR-3 เมื่อเกษตรกรผอนชําระหน้ีตามสัญญาใหมเรียบรอยแลว ดอกเบ้ียท่ีพักไว ธ.ก.ส. จะพิจารณา 
ยกใหเกษตรกร สวนเงินตนท่ีเหลืออีกรอยละ 50 ใหนํามาปรับโครงสรางใหม ภายใตดุลพินิจของเจาหน้ีท่ีจะพิจารณา
ศักยภาพของลูกหน้ีแตละราย โดยใชหลักการท่ีเปนธรรมและไมมีผลกระทบตอภาระของเกษตรกร ท้ังน้ี ใหกองทุนฟนฟู
และพัฒนาเกษตรกรดําเนินการฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรอยางเขมขนเพ่ือใหเกษตรกรมีรายได สามารถนํามาชําระหน้ี
ใหกับเจาหน้ีไดภายในกําหนดเวลาและมีรายไดในการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวเกษตรกร 
ท่ีจะเขารวมโครงการจะตองอยูภายใตเง่ือนไข 

(1) เปนหน้ี NPLs มาแลวไมนอยกวา 3 ป 
(2) ผานการตรวจสอบคุณสมบัติ จากคณะกรรมการท่ีจะตั้งข้ึนท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
(3) ตองมีแผนและเขาสูกระบวนการฟนฟูและพัฒนาอาชีพใหมีความสามารถในการชําระหน้ีได 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตรเรงรัดการดําเนินการปรับโครงสรางหน้ีเกษตรกรกลุมเปาหมายในปแรกท้ังจํานวน 
36,605 ราย และดําเนินการใหแลวเสร็จท้ังหมดภายใน 3 ป นับตั้งแตคณะรัฐมนตรีไดมีมติและใหกระทรวงเกษตร 
และสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
สํานักงบประมาณ และธนาคารแหงประเทศไทยไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรวมกับกระทรวงการคลังเรงรัดการตรวจสอบขอมูลสถานะหน้ีสินของเกษตรกร
ใหเปนปจจุบัน และพิจารณากําหนดแนวทางในการแกไขปญหาหน้ีสินของเกษตรกรท่ีเหมาะสมในระยะยาว ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 [เรื่องการแกไขปญหาหน้ีสินเกษตรกร จํานวน 478 ราย ตามโครงการ
ปรับโครงสรางและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟนฟูการเกษตร (ผกก.)] ใหแลวเสร็จโดยเร็ว  
และนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
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021061 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบตอเอกสารท่ีจะมีการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไม ครั้งท่ี 50 

และการประชุมท่ีเก่ียวของ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1) ใหความเห็นชอบ และอนุมัติใหมีการลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ 
2) อนุมัติในหลักการวา กอนท่ีจะมีการลงนาม หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางบันทึกความเขาใจฯ 

ในประเด็นท่ีไมใชหลักการสําคัญ ขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรพิีจารณาอีก 
3) อนุมตัิใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

มอบหมาย เปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจฯ 
4) มอบหมายกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนามในขอ 3) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมอบหมาย 

มีกําหนดเดินทางไปรวมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานการเกษตรและปาไม ครั้งท่ี 40 และการประชุมท่ีเก่ียวของ 
ระหวางวันท่ี 11-12 ตุลาคม 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

2. ในการประชุมดังกลาวจะมีการลงนามในบันทึกความเขาใจฯ จํานวน 2 ฉบับ คือ 
2.1 รางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยความรวมมือดานอาหารและการเกษตร (Memorandum of Understanding 
between the Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and 
the Government of the People’s Republic of China on Food and Agriculture Cooperation) โดยมี
สาระสําคัญ ดังน้ี 

(1) รางบันทึกความเขาใจฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรวมมือระหวางประเทศ
ภาคี สงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการเกษตรในภูมิภาค สงเสริมความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑการเกษตร 

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

เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนความรวมมือระหวางประเทศภาคี 
สงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนดานการเกษตรในภูมิภาค สงเสริมความสามารถ
ในการแขงขันของผลิตภัณฑการเกษตร และสรางความมั่นใจเรื่องความ
ปลอดภัยดานอาหารและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และสรางความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยดานอาหารและความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค 
(2) สาขาความรวมมือท่ีสําคัญของรางบันทึกความเขาใจฯ น้ี อาทิ การสงเสริมการพัฒนาเกษตรสีเขียว 

การทําการเกษตรโดยใชนวัตกรรม การใชทรัพยากรการเกษตรอยางยั่งยืนการสงเสริมความรวมมือในการพัฒนา 
การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าและการบริหารจัดการดานการประมง การสงเสริมความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา นโยบาย 
กฎระเบียบทางการคา การแลกเปลี่ยนประสบการณดานการผลิตทางการเกษตรท่ีสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร รวมท้ังการปองกันและการบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติ การสงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในดานอาหารและการเกษตร การสงเสริมการมีสวนรวม
ของผูผลิตรายยอย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม การสงเสริมการพัฒนาเกษตรกรสหกรณการเกษตรและประมง 
การสงเสริมการประสานงานดานนโยบายผานเวทีการประชุมความรวมมืออาเซียน-จีน ดานการเกษตร ความรวมมือ
อาเซียนดานการเกษตรและปาไมบวกสาม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขงและกรอบความรวมมือ
แมโขง-ลานชาง 

(3) กระทรวงการตางประเทศ มีความเห็นวา รางบันทึกความเขาใจฯ ไมมีถอยคําหรือบริบทใดท่ีมุงจะ
กอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ อันสอดคลองกับเจตนารมณตามท่ีระบุในวรรค 1 (1) ของ
รางบันทึกความเขาใจฯ วา ผูเขารวมตัดสินใจท่ีจะเพ่ิมพูนความรวมมือกันบนพ้ืนฐานท่ีไมมีผลผูกพันทางกฎหมาย  
(non-legally binding) รางบันทึกความเขาใจฯ จึงไมเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศ และไมเปนหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 อยางไรก็ดี โดยท่ีสาระของรางบันทึกความ
เขาใจฯ เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทยเชิงนโยบาย สวนราชการเจาของเรื่อง 
จึงควรพิจารณาเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตามมาตรา 4 (7) ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

2.2 รางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติวาดวยการสงเสริมความรวมมือดานการเกษตรและปาไม (Memorandum 
of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations Member States and the Food 
and Agriculture Organization of the United Nations on Strengthening Cooperation in Agriculture and 
Forestry) โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

(1) รางบันทึกความเขาใจฯ น้ีเปนกรอบแนวทางท่ีมีความสนใจรวมกันในการสนับสนุนความพยายาม
ของกลุมรัฐสมาชิกอาเซียนในการสงเสริมความรวมมือระดับภูมิภาค เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนความมั่นคง
ดานอาหารเพ่ือคนท้ังมวล ภายใตกรอบการพัฒนาดานการเกษตรอยางยั่งยืน การขจัดความหิวโหยและภาวะทุพ
โภชนาการ 

(2) วัตถุประสงคของบันทึกความเขาใจฉบับน้ีเพ่ือสงเสริมความรวมมือดานการเกษตร ปาไม  
ความมั่นคงทางอาหารความปลอดภัยดานอาหาร ในบริบทของภาคอาหารและการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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อยางยั่งยืน การตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การขจัดความ
ยากจน การสงเสริมการใหความชวยเหลือดานเทคนิคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการปองกันการทําประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน และไรการควบคุม รวมท้ังการสงเสริมและกระชับความรวมมือท่ีมีอยูระหวางท้ังสองฝาย 

(3) กระทรวงการตางประเทศมีความเห็นวา รางบันทึกความเขาใจฯ เปนความตกลงระหวางรัฐสมาชิก
อาเซียนซึ่งรวมถึงไทยกับองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติซึ่งเปนองคการระหวางประเทศ โดยมีถอยคําและ
บริบทท่ีมุงจะกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ จึงเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ และเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ
กอนการลงนาม 

มติ ครม. : รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ แจงวา บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแหงเอเชียตันออกเฉียงใตและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยความรวมมือดานอาหารและเกษตรกร  
มีสาระเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ ซึ่งตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ท้ังน้ี หากฝายไทยจะเขารวม
ในการจัดทําขอตกลงการดําเนินงาน ขอตกลงทางการเงินและขอตกลงอ่ืนๆ ภายใตบันทึกความเขาใจฯ ในอนาคต  
ใหสงรางขอตกลงดังกลาวใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากอนดวย ซึ่งคณะรัฐมนตรี
พิจารณาแลวลงมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี  
หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยความรวมมือดานอาหารและการเกษตร และบันทึกความ
เขาใจระหวางรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตและองคการอาหารและเกษตร 
แหงสหประชาชาติวาดวยการสงเสริมความรวมมือดานการเกษตรและปาไม ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไวใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑ
ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 40/2561 วันอังคารท่ี 2 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

021061 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน รวม 3 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้าปากพนัง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 

2. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองซอย 15 ขวา ของเหมือแมแฝก เปนทางนํ้า
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 

3. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยแดง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา
ชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 3 ฉบับ เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา เน่ืองจากมีการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานเพ่ือกิจการโรงงานการประปา หรือกิจการอ่ืนท่ีมิใช

การเกษตรกรรมเพ่ิมมากข้ึน ทําใหปริมาณนํ้าในแหลงเก็บกักปริมาณลดลง ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดประโยชนจากการใชนํ้า 
จากทางนํ้าชลประทานอยางเต็มท่ีและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังทําใหทราบถึงปริมาณของนํ้าท่ีขาดหายไป 
จากระบบการชลประทาน และเปนการรองรับการขออนุญาตใชนํ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืน 
ท่ีจะมีข้ึนในอนาคต สมควรกําหนดทางนํ้าชลประทานเปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน ซึ่งไดมีประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณแลว ดังน้ี 

1.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 11/2550) ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2550 

1.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 5/2554) ลงวันท่ี 22 เมษายน 2554 

1.3 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทาน

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้า
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 13/2559) ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 
เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทานโดยออกเปนกฎกระทรวง ตามความในมาตรา 8 (1) แหง
พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2518 

2. รางกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
2.1 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้าปากพนัง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา

ชลประทาน พ.ศ. .... 
- ใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้าปากพนัง จากกิโลเมตรท่ี 0.000 ในทองท่ีตําบลหูลอง อําเภอปากพนัง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงกิโลเมตรท่ี 60.240 ในทองท่ีตําบลแมเจาอยูหัว และตําบลการะเกด อําเภอเชียรใหญ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

2.2 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองซอย 15 ขวา ของเหมืองแมแฝก เปนทางนํ้า
ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 

- ใหทางนํ้าชลประทานคลอง 15 ขวา ของเหมืองแมแฝก จากกิโลเมตรท่ี 0.000 ในทองท่ีตําบลเมืองเล็น 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ถึงกิโลเมตรท่ี 11.400 ในทองท่ีตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

2.3 รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยแดง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บ
คาชลประทาน พ.ศ. .... 

- ใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยแดง จากศูนยกลางเข่ือนดินอางเก็บนํ้าหวยแดง ตําบลกุสุมาลย  
อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร ถึงข้ึนไปทางดานเหนือนํ้า ในเขตตําบลกุสุมาลย อําเภอกุสุมาลย จังหวัดสกลนคร  
เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงดังกลาว รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 40/2561 วันอังคารท่ี 2 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

021061 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ 
เปนการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 ในสวนท่ีเก่ียวของกับบทนิยาม คณะกรรมการ 
องคประกอบของคณะกรรมการ การกําหนดราคา ออย ข้ันตนและราคาออย ข้ันสุดทาย บทกําหนดโทษ  
และคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ เพ่ือใหเปนไปตามแผนการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยนํ้าตาลทรายท้ังระบบ 
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ และสอดคลองกับพันธกรณีและกรอบขอตกลงทางการคาท้ังระบบระหวางประเทศ 

2. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ของรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงอุตสาหกรรมไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย (สอน.) พิจารณาดําเนินการ

ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 อันเปนกฎหมายท่ีมุงคุมครองรักษาผลประโยชนของ
ชาวไรออยในดานการผลิตและจําหนายออย และใหอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายเติบโตมีเสถียรภาพและเกิดความ
เปนธรรมแกชาวไรออย เจาของโรงงานนํ้าตาลและประชาชนผูบริโภค โดยมีบทบัญญัติในมาตราตาง ๆ เปนเครื่องมือใน
การดําเนินการ พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับมาเปนเวลาถึง 32 ปเศษ โดยยังมิไดมีการปรับปรุงแกไข และสภานิติบัญญัติ
แหงชาติไดมีคําสั่งท่ี 98/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย 
พ.ศ. 2527 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ไดพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 
ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องแผนการปรับปรุงโครงสรางของอุตสาหกรรมออยและ
นํ้าตาลทรายท้ังระบบ พ.ศ. 2559 - 2564 ซึ่ง (สอน.) ไดนํามาปรับปรุงและนําไปรับฟงความเห็นแลว 2 ครั้ง  
ชาวไรออยและโรงงานนํ้าตาลแสดงความเห็นดวย และเห็นตางในหลายประเด็น และ (สอน.) ไดปรับปรุง และนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกับผูท่ีเก่ียวของทุกฝาย ซึ่งใหกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดําเนินการ 

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

เพ่ือใหสามารถรักษาผลประโยชนของชาวไรออยในดานการผลติ
และจําหนายออย และใหอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายเติบโต 
มีเสถียรภาพและเกิดความเปนธรรมแกชาวไรออย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา ปจจุบัน สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย  

อยูระหวางปรับปรุงขอปฏิบัติตางๆ ตามแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายท้ังระบบ และแกไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 เปนการดําเนินการตามแนวทางแผนปรับโครงสรางอุตสาหกรรม 
ออยและนํ้าตาลทรายท้ังระบบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในหลักการแลวเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 เพ่ือใหสามารถ
รักษาผลประโยชนของชาวไรออยในดานการผลิตและจําหนายออย และใหอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายเติบโต 
มีเสถียรภาพและเกิดความเปนธรรมแกชาวไรออย จึงเห็นสมควรใหความเห็นชอบหลักการรางงพระราชบัญญัติออย 
และนํ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และรับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของ 
รางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ท้ังน้ี กระทรวง
อุตสาหกรรมควรสรางความเขาใจเรื่องการปรับปรุงกฎหมาย และรายละเอียดในทางปฏิบัติใหแกชาวไรออยและโรงงาน
นํ้าตาล เพ่ือใหเกิดการยอมรับรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งเปนกฎหมายท่ีดูแลระบบ
อุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายตอไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติออยและนํ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของกระทรวงพาณิชย สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานศาลยุติธรรม และธนาคารแหงประเทศไทย 
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติตอไป 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 

3. ในกระทรวงอุตสาหกรรมเรงรัดเสนอผลการพิจารณาเรื่อง การขยายวัตถุประสงคของกองทุนออยและ
นํ้าตาลทรายของคณะกรรมการนโยบายการบริหารกองทุนหมุนเวียน แลวแจงผลการพิจารณาดังกลาวไปเพ่ือประกอบ 
การตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตอไป และใหรับความเห็นของกระทรวงพาณิชยไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย 
 
  



14 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 40/2561 วันอังคารท่ี 2 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

021061 

 
เรื่อง : มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชน (การไมเรียกสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให จากประชาชน) 
 
สารัตถะ : สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางมาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระ 
แกประชาชน ประชาชน (การไมเรียกสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให จากประชาชน) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีคําสั่งท่ี 21/2560 เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวย

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันท่ี 4 เมษายน 2560 โดยในขอ 17 ไดกําหนดมาตรการอํานวยความสะดวก 
แกประชาชนเปนการท่ัวไปรวมไวดวยวา “ในกรณีท่ีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดกําหนดใหผูขอรับอนุมัติ อนุญาต  
หรือใบอนุญาต หรือผูยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจง หรือผูแจง ตองใชเอกสารท่ีทางราชการออกใหแกผู น้ันเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาหรือดําเนินการ ใหเปนหนาท่ีของผูมีอํานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน  
รับจดแจง หรือรับแจงน้ัน ท่ีจะตองดําเนินการใหหนวยงานท่ีออกเอกสารราชการเชนวาน้ันสงขอมูลหรือสําเนาเอกสาร
ดังกลาวมาเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือดําเนินการในกรณีท่ีผูมีอํานาจดังกลาวประสงคจะไดสําเนาเอกสารน้ัน 
จากผูขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผูยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจง หรือผูแจง ใหผูมีอํานาจน้ันเปนผูจัดทํา
สําเนาเอกสารดังกลาวเอง เพ่ือประโยชนแหงการน้ี หามมิใหเรียกเก็บคาใชจายท่ีเกิดจากากรทําสําเนาดังกลาว 
จากผูขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผูยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจง หรือผูแจง” 

2. มีผูรองเรียนมายังสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวนมากวาผูมีอํานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน  
รับจดแจงหรือรับแจง ไมดําเนินการการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ขอ 17 ดังกลาว สํานักงาน 
ก.พ.ร. จึงไดเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พิจารณาในคราวประชุม เมื่อวันท่ี 4 กันยายน 2561 
ซึ่ง ก.พ.ร.พิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของรัฐและผูเก่ียวของมีความสุมเสี่ยงท่ีจะถูกฟองรองเปนคดีอาญาวาละเวน 
การปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายบัญญัติ ท้ังยังมีผลกระทบตอความเช่ือมั่นในภาครัฐอีกดวยจึงมีมติเห็นชอบ มาตรการ
อํานวยความสะดวกและลดภาระแกประชาชน (การไมเรียกสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจากประชาชน)  
อันเปนการแกไขปญหาแบบ Quick Win เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบใหหนวยงานของรัฐภายใน 

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

เพ่ือเปนการลดภาระในเรื่องคาใชจายและระยะเวลาท่ีใชใน 
การเตรียมเอกสารในการติดตอราชการของประชาชน รวมท้ังทําใหภาครัฐ
ลดระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารใหนอยลง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



15 
 

ฝายบริหารทุกหนวยงานตองปฏิบัติใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 ดังน้ี 
1) กรณีท่ีหนวยงานของรัฐมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีกําหนดใหประชาชนตองยื่นสําเนาเอกสารหรือ

หลักฐานท่ีทางราชการออกให ใหหนวยงานน้ันดําเนินการเพ่ือใหมีการเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานท่ีเก่ียวของไวลวงหนา 
โดยไมตองทําบันทึกขอตกลง (MOU) ระหวางหนวยงาน 

2) เมื่อประชาชนไปติดตอขอรับบริการ ใหเจาหนาท่ีผูใหบริการ เปนผูสั่งพิมพเอกสารหรือหลักฐานน้ันออกมา
จากระบบท่ีไดมีการเช่ือมโยงไวแลว และเปนผูลงนามรับรองวาไดสั่งพิมพเอกสารน้ันออกจากระบบท่ีไดเช่ือมโยงไวจริง 
และใหใชเอกสารน้ันประกอบเรื่องท่ีประชาชนมาขอรับบริการ โดยประชาชนผูมาขอรับบริการไมตองเปนผูนําสําเนามาเอง 
และไมตองลงนามรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสารดังกลาว 

3) ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงดําเนินการตามขอ 1 และทดสอบการเช่ือมโยงขอมูลระหวางกันใหแลวเสร็จ
ภายในวันท่ี 12 ตุลาคม 2561 เพ่ือใหสามารถใหบริการประชาชนตามขอ 2 ไดพรอมกันทุกหนวยงานในวันท่ี  
16 ตุลาคม 2561 

4) การใหบริการท่ีเปนตัวเงินแกประชาชนไมวาจะอยูในรูปแบบใด รวมท้ังการจายเงินเดือน คาจาง 
คาตอบแทน เบ้ียประชุม คาเชาบาน สวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีเปนตัวเงินใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ กรรมการ อนุกรรมการ  
และคณะทํางานตางๆ ของหนวยงานท้ังหมด ใหดําเนินการผานระบบ National e-Payment ภายในวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 

5) ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูรับผิดชอบการปฏิบัติตามขอ 1, 2, 3 และ 4 และถือเปนตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน
ของหัวหนาหนวยงานทุกระดับ 

6) ใหหนวยงานตางๆ สรางการรับรูเก่ียวกับมาตรการน้ีแกเจาหนาท่ีของรัฐและประชาชนอยางท่ัวถึง 
7) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. เปดชองทางการสื่อสารผาน Social Network เพ่ือรับขอรองเรียนจากประชาชน

เก่ียวกับการไมปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว และใหรายงานรัฐมนตรีเจาสังกัดของหนวยงานน้ันทราบ เพ่ือนําไปใชใน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานดวย 

8) ในการรางกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศตางๆ ใหถือเปนหลักวาหามมิใหกําหนดให
ประชาชนตองยื่นหรือสงสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให จากประชาชนอีกตอไป 

3. สําหรับมาตรการระยะกลางและระยะยาว ก.พ.ร. กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
1) มาตรการระยะกลาง (ภายในป 2562) 

1.1 ใหหนวยงานพัฒนาระบบสารสนเทศหรือแอปพลิเคชันท่ีใหบริการประชาชนเพ่ือเช่ือมตอกับ 
Linkage Center ของกรมการปกครอง ในกรณีน้ีหนวยงานสามารถดึงขอมูลของประชาชนจาก Linkage Center  
เพ่ือกรอกลงในแบบคํารองดิจิทัล (Digital Form) ของหนวยงานไดโดยอัตโนมัต ิ

1.2 ใหหนวยงานพิจารณาลดรายการเอกสารสําเนาตางๆท่ีประชาชนตองใชประกอบการขอรับบริการ 
(ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2560) 
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2) มาตรการระยะยาว (ภายในป 2563) 
ใหสํานักงาน ก.พ.ร.และสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) รวมกันพัฒนาศูนยกลาง

แลกเปลี่ยนขอมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center : GDX) ใหครอบคลุมรายการเอกสารท่ีทําการ
เช่ือมโยงมากข้ึน โดยหนวยงานภาครัฐสามารถเรียกดูและบันทึกเอกสารทางราชการระหวางหนวยงานไดเพ่ือใชเปน
เอกสารหลักฐานการดําเนินการกับทางราชการ และสามารถใหบริการออนไลนไดสวนประชาชนสามารถดูขอมูลเอกสาร
ตางๆท่ีเก่ียวของกับตนเองและใชบริการภาครัฐผานชองทางออนไลนได 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบมาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระ

แกประชาชน (การไมเรียกสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหจากประชาชน) ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ เน่ืองจากเปน
การดําเนินการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ประกอบกับเปนการลด
ข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของทางราชการโดยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใช ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนท้ัง
ตอประชาชนและภาคราชการเอง รวมถึงหากไมดําเนินการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติดังกลาว  
สวนราชการรวมถึงผูเก่ียวของมีความสุมเสี่ยงท่ีจะถูกฟองรองเปนคดีอาญาวาละเวนการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติไวได 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และใหสํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสํานักงบประมาณ รวมท้ังขอสังเกต
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

2. ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงเรงรัดการดําเนินการเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรของหนวยงาน
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 [เรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ  
(พ.ศ. 2560 – 2564)] ท่ีกําหนดใหหนวยงานของรัฐบูรณาการการจัดการความมั่นคงทางไซเบอรระหวางหนวยงาน 
และพัฒนาขีดความสามารถองคกรทุกภาคสวน/บุคลากรท่ีเก่ียวของใหมีความรูความชํานาญดานไซเบอรอยางตอเน่ือง
ตอไป 

3. ใหหนวยงานของรัฐทุกแหงดําเนินการเช่ือมโยงขอมูลกับกระทรวงมหาดไทยผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
ใหแลวเสร็จครบถวนโดยเร็ว เพ่ือใหสามารถใชเลขประจําตัวประชาชนของผูมาขอรับริการในการเขาถึงเอกสาร 
หรือหลักฐานตางๆ ท่ีทางราชการออกเพ่ือใหประกอบการอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจดแจง  
รับแจง การชําระภาษีอากร และคาธรรมเนียมตางๆ ไดตอไป ท้ังน้ี ใหเรงรัดการดําเนินการตามมาตรการระยะแรก 
ใหแลวเสร็จและพรอมใหบริการประชาชนไดภายในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 เปนตนไป 

4. ขอมูลท่ีจะนํามาเช่ือมโยงไวในระบบอิเล็กทรอนิกสใหครอบคลุมถึงขอมูลของทางราชการท่ีเก่ียวของ 
กับนิติบุคคลดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอมูลและเอกสารท่ีจําเปนตองใชประกอบการใหบริการในการพิจารณาอนุมัติ 
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อนุญาต หรือออกใบอนุญาตทุกประเภท เชน หนังสือบริคณหสนธิ และใบทะเบียนพาณิชย เปนตน 
5. สําหรับการรับรองความถูกตองของเอกสารหรือหลักฐานท่ีไดสั่งพิมพ (Print out) ออกมาจากระบบ 

ท่ีเช่ือมโยงไว ใหสํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รวมกันพิจารณากําหนดวิธีการและวางระบบการรับรองความถูกตองของเอกสารหรือหลักฐานดังกลาวใหชัดเจน 
เหมาะสม และมีความคลองตัว ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

6. ใหสํานักงาน ก.พ.ร. และหัวหนาหนวยงานของรัฐทุกหนวยเรงรัดดําเนินการสรางการรับรูของท้ังหนวยงาน
ท่ีใหบริการขอมูลและหนวยงานท่ีนําขอมูลไปใชใหมีความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 40/2561 วันอังคารท่ี 2 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

021061 

 
เรื่อง : รางพระราชบัญญัติวาดวยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สพร. เสนอ ครม. พิจารณา 

1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวาดวยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนด 
ใหมีกฎหมายวาดวยรัฐบาลดิจิทัล โดยใหหนวยงานของรัฐจัดทําขอมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) 
แลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงขอมูลของหนวยงานของรัฐ (Integration) และตองเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล  
(Open Government Data) เ พ่ือใหมีกฎหมายในการขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดิน
และการบริการประชาชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

2. รับทราบแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา และกรอบสําคัญของกฎหมายลําดับรอง 
ท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ี สพร. เสนอ 

โดยมีรายละเอียดสรปุได ดังน้ี 
สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) เสนอเรื่อง รางพระราชบัญญัติวาดวยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....  

เปนการดําเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ มาตรา ๒๕๗ 
และมาตรา ๒๕๘ ข. ดานการบริหารราชการแผนดิน (๑) และ (๒) ซึ่งกอนท่ีจะไดจัดทําเปนรางพระราชบัญญัติฉบับน้ี  
ไดดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัย และหนวยงานอ่ืนๆ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา หลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาว มีวัตถุประสงค

เพ่ือใหเกิดการปฏิรูปประเทศในการบริหารราชการแผนดินตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
ใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยการกําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดทําขอมูลและบริการ 
ในรูปแบบดิจิทัล (Digitization) ตองมีการแลกเปลี่ยนและเช่ือมโยงขอมูลของหนวยงานของรัฐ (Integration)  
และตองเปดเผยขอมูลเปดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล (Open Government Data) จะทําใหหนวยงานของรัฐมีการนํา

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สพร./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือการบูรณาการฐานขอมูลของหนวยงานเขาดวยกัน ทําให
การดําเนินงานภาครัฐไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีระบบการทํางานและ
ขอมูลสามารถเช่ือมโยงระหวางหนวยงานของรัฐไดอยางมั่นคง ปลอดภัย 
มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปดเผยและโปรงใส ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการรับบริการและสามารถตรวจสอบการทํางานของหนวยงานรัฐได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยุกตใชในการบริหารราชการแผนดินและการจัดทําบริการสาธารณะ รวมท้ังเกิดการบูรณาการ
ฐานขอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานเขาดวยกัน ทําใหการดําเนินงานภาครัฐไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลท่ีระบบ 
การทํางานและขอมูลสามารถเช่ือมโยงระหวางหนวยงานของรัฐไดอยางมั่นคง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว  
เปดเผยและโปรงใส ประชาชนไดรับความสะดวกในการรับบริการและสามารถตรวจสอบการทํางานของหนวยงานรัฐได 
จึงเห็นสมควรในหลักการของรางพระราชบัญญัติดังกลาว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติวาดวยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน ) เสนอ และใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และสํานักงานศาลยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาดวย แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
แหงชาติพิจารณา กอนเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติตอไป 

2. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลาและกรอบสาระสําคัญของกฎหมายลําดับรอง
ท่ีออกตามรางพระราชบัญญัติดังกลาวตามท่ีสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) เสนอ 

3. ใหสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม และสํานักงาน ก.พ.  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 40/2561 วันอังคารท่ี 2 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

021061 

 
เรื่อง : ราง Large Grant Agreement (LGA) สําหรับโครงการ Measurable Action for Haze-Free Sustainable 

Land Management in Southeast Asia (MAHFSA) 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบราง Large Grant Agreement (LGA) สําหรับโครงการ Measurable Action for Haze-Free 
Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA) และใหเลขาธิการอาเซียนเปนผูลงนามรางดังกลาว 
ในนามของอาเซียนรวมกับกองทุนระหวางประเทศเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural 
Development - IFAD) 

2. หากมีความจําเปนตองแกไขถอยคําในรางหนังสือฯ ดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พิจารณาดําเนินการได โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ราง Large Grant Agreement (LGA) สําหรับโครงการ Measurable Action for Haze-Free Sustainable 

Land Management in Southeast Asia (MAHFSA) มีวัตถุประสงคเพ่ือลดปญหาหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน  
ผานการสงเสริมขีดความสามารถในการเฝาระวัง คาดการณและดําเนินการเก่ียวกับไฟและหมอกควัน สงเสริม 
การแลกเปลี่ยนความรูและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับมือหมอกควันระหวางประเทศสมาชิกและหุนสวนภายนอก  
และสรางเวทีการประสานงานดานนโยบายและโครงการตางๆ ดานการแกไขปญหาหมอกควัน โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจาก IFAD จํานวน ๓.๕ ลานเหรียญสหรัฐ เพ่ือใชในการดําเนินกิจกรรม โดย Center for International 
Forestry Research (CIFOR) ซึ่งมีสํานักงานใหญตั้งอยูท่ีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ Global Environment Centre 
(GEC) มีสํานักงานตั้งอยูท่ีประเทศมาเลเซียและมีสํานักเลขาธิการอาเซียนเปนผูประสานงานและจัดการเงินทุน 

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณาแลววา โครงการดังกลาวดําเนินการเพ่ือแกปญหามลพิษ
หมอกควันอันเน่ืองมาจากปาพรุ โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการในสาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย ซึ่งจะเปนประโยชน

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

เพ่ือลดมลพิษหมอกควันในภูมิภาคเอเชีย ผานการสงเสริมขีด
ความสามารถในการเฝาระวัง ดาดการณและดําเนินการเก่ียวกับไฟ 
และหมอกควัน สงเสริมการแลกเปลี่ยนความรูและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
การรับมือหมอกควันระหวางประเทศสมาชิกและหุนสวนภายนอก  
และสรางเวทีการประสานงานดานนโยบายและโครงการตางๆ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตอการจัดการปญหามลพิษหมอกควันขามแดน จึงไมขัดของตอโครงการดังกลาว และเห็นควรใหเลขาธิการอาเซียน 
ลงนามในราง LGA 

3. กระทรวงการตางประเทศไมขัดของตอสารัตถะและถอยคําโดยรวมของรางความตกลงฯ หากสวนราชการ
เจาของเรื่องและหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนของไทย 
สามารถปฏิบัติไดภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับท่ีมีอยูในปจจุบัน รวมท้ังไดจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการน้ีไวแลว และคูภาคีของรางความตกลงฯ ไดแก IFAD กับอาเซียน ในฐานะท่ีเปนองคการระหวาง
ประเทศ โดยมีเลขาธิการอาเซียนเปนผูลงนามในนามของอาเซียน จึงไมใชกรณีท่ีไทยทําสนธิสัญญา และไมเปนการทํา
หนังสือตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ท้ังน้ี เลขาธิการอาเซียนสามารถลงนาม 
ในนามของอาเซียนได โดยประเทศสมาชิกจะตองใหความยินยอมใหเลขาธิการอาเซียนลงนามในรางความตกลงฯ 
ดังกลาว ตามกฎระเบียบวาดวยการทําความตกลงระหวางประเทศ โดยอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๑ (2011 Rules of 
Procedure for the Conclusion of International Agreements by ASEAN) ซึ่งคณะมนตรีประสานงานอาเซียน
ไดรับรอง เมื่อวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ อยางไรก็ตาม รางความตกลงฯ เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
ประเทศหรือองคการระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย จึงควรพิจารณาเสนอรางความตกลงฯ ใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  
และขอความเห็นชอบใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนเปนผูลงนาม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว ไมขัดของตอราง Large Grant Agreement (LGA) สําหรับ

โครงการ Measurable Action for Haze-Free Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA) 
หากสวนราชการเจาของเรื่องพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม สอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนของไทย และสามารถ
ปฏิบัติไดภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับท่ีมีอยูในปจจุบัน เน่ืองจากราง LGA สําหรับโครงการ
ดังกลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือลดมลพิษหมอกควันขามแดนและผลกระทบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งจะชวยให
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดรับประโยชนโดยตรงจากการลดปญหาหมอกควันและการจัดการพ้ืนท่ีปาพรุอยางยั่งยืนใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนระหวางประเทศเพ่ือพัฒนา
เกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development: IFAD) 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ โดยหากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน 
ราง Large Grant Agreement (LGA) สําหรับโครงการ Measurable Action for Haze-Free Sustainable Land 
Management in Southeast Asia (MAHFSA) ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี 
ไดใหความเห็นชอบไวใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
ทราบภายหลัง พรอมท้ังช้ีแจงเหตุผลประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑ 
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ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ
หรือองคการระหวางประเทศ) ดวย ท้ังน้ี ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักงบประมาณ 
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 40/2561 วันอังคารท่ี 2 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

021061 

 
เรื่อง : รางปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความรวมมือระดับภูมิภาคเพ่ือประโยชนจากอวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืน 

และแผนปฏิบัติการวาดวยการใชประโยชนจากอวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (Asia – 
Pacific Plan of Action on Space Applications for Sustainable Development) ค.ศ. 2018 - 2030 

 
สารัตถะ : ดศ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบ (ราง) ปฏิญญาระดับรัฐมนตรีฯ และ (ราง) แผนปฏิบัติการวาดวยการใชประโยชนจากอวกาศ 
เพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก เปนเอกสารผลลัพธของการประชุมรัฐมนตรีวาดวยการใชประโยชน
จากอวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก สมัยท่ี 3 ในวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีสาระสําคัญ 
คือ การแนะแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก ในการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศ  
ภูมิสารสนเทศ และนวัตกรรมดิจิทัลท่ีเก่ียวของ เพ่ือการประเมิน เฝาระวัง บริหารจัดการ และแกไขประเด็นปญหาเฉพาะ
ท้ังหมด 6 ประเด็น ไดแก 1) การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 2) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
3) ความเช่ือมโยงในภูมิภาค 4) การพัฒนาทางสังคม 5) พลังงาน และ 6) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือผูแทนท่ีไดรับ
มอบหมายรวมรับรองในปฏิญญาฯ และแผนปฏิบัติการฯ ท้ังน้ี หากมีการปรับปรุงแกไขปฏิญญาฯ และแผนปฏิบัติการฯ 
ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญกอนการรับรอง ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสามารถดําเนินการตอไปได  
โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบในภายหลัง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สาระสําคัญของ (ราง) ปฏิญญาระดับรัฐมนตรีฯ มีประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

1) รับทราบ ถึงประโยชนของเทคโนโลยีอวกาศ นวัตกรรมดิจิทัล และการประยุกตใชขอมูลภูมิสารสนเทศ 
ในการชวยบริหารจัดการและบรรลุวาระการพัฒนาอยางยั่งยืนของภูมิภาค และยอมรับศักยภาพของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเหลาน้ี จะถูกพัฒนาไปอยางกวางขวางในอนาคต ซึ่งเปนสิ่งสําคัญการนําไปปฏิบัติ และจะสามารถชวย 
ใหภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟก พัฒนาอยางยั่งยืนได 

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

เพ่ือขยายความรวมมือในการแบงปนขอมูลภาพถายดาวเทียม
และการประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
ใหแกประเทศในภูมิภาคท่ีเกิดภัยพิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และแมนยํา รวมไปถึงการแบงปนองคความรูและการพัฒนากลไก
การเฝาระวังและบริหารจัดการภัยแลงในภูมิภาค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2) รับรองแผนปฏิบัติการวาดวยการใชประโยชนจากอวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
(พ.ศ. 2561 – 2563) ซึ่งถูกบรรจุเปนเอกสารแนบของรายงานการประชุมรัฐมนตรีวาดวยการใชประโยชนจากอวกาศ
เพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก สมัยท่ี 3 ท้ังน้ี ใหไตรตรองวาการนําแผนปฏิบัติฯ ไปปฏิบัติน้ัน  
จะข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม เหตุการณ และความจําเปนอยางเรงดวนในการพัฒนาของแตละประเทศ 

3) สงเสริมประเทศสมาชิกเอสแคป องคกรภายใตสหประชาชาติ องคกรระดับนานาชาติและภูมิภาค  
รวมถึงภาคเอกชนและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของทําใหทํางานรวมกันอยางใกลชิด และขยายความรวมมือกัน 
อยางเหมาะสม ในการนําแผนปฏิบัติการฯ ไปปฏิบัติ โดยใหพัฒนากิจกรรมและโครงการตางๆ รวมกัน ใหสอดคลอง 
กับหัวขอ แนวทาง เปาหมาย และการดําเนินการของแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือนําไปสนับสนุนการบรรลุเปาหมาย 
ของการพัฒนาอยางยั่งยืน พ.ศ. 2573  รวมถึงขอริเริ่มอ่ืนๆ ของโลก เชน กรอบความรวมมือเซนไดเพ่ือการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 และขอตกลงปารีส เปนตน 

4) แสดงความขอบคุณตอประเทศสมาชิกสําหรับการสนับสนุน และความพยายามในการนําการประยุกตใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานไปสูเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังใน
ระดับโลกและระดับภูมิภาค รวมถึงการใหคํามั่นสัญญาวาจะทํางานอยางตอเน่ืองไปสูการอุบัติของภูมิภาคเอเชีย – 
แปซิฟก ในฐานะตนแบบของความรวมมือระดับภูมิภาคในการประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศ ซึ่งจะถูกนําไป
ปฏิบัติจริงโดยกลไกระดับภูมิภาค 

5) แสดงความขอบคุณตอรัฐบาลไทยและเอสแคป ท่ีไดมีการสนับสนุนการประชุมระดับรัฐมนตรีและผูแทน
ระดับสูง และใหคํามั่นสัญญาวา จะสนับสนุนความรวมมือในการประยุกตใชเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
อยางยั่งยืนเปนทวีคูณตอไป 

2. สาระสําคัญของ (ราง) แผนปฏิบัติฯ สามารถสรุปได ดังน้ี 
1) เปนแผนความรวมมือระดับภูมิภาคในการประยุกตใชประโยชนจากเทคโนโลยีอวกาศและนวัตกรรมดิจิทัล

ท่ีเก่ียวของ เพ่ือชวยประเทศในเอเชีย – แปซิฟก โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศท่ีตองการความชวยเหลือแบบเฉพาะเจาะจง
พิเศษ ในการบรรลุเปาหมายวาระการพัฒนาอยางยั่งยืน พ.ศ. 2573 

2) ไดพัฒนาและจัดทําข้ึน โดยผานกระบวนการการปรึกษาหารืออยางเปดกวาง ครอบคลุม และการมีสวนรวม
จากคณะกรรมการรางแผนปฏิบัติการฯ ซึ่งประกอบไปดวยผูเช่ียวชาญดานเทคนิคอาวุโสท่ีไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลของ
ประเทศสมาชิกเอสแคป คณะกรรมการท่ีปรึกษาระหวางรัฐบาลฯ ผูเช่ียวชาญจากองคกรสหประชาชาติ องคกร 
ดานเทคนิคระดับนานาชาติและภูมิภาค รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ อันเกิดจากความตองการและความจําเปน
ในวงกวางและเรงดวนของประเทศสมาชิกเอสแคป ซึ่งกิจกรรมตางฯ ภายใตแผนปฏิบัติการฯ น้ัน ไมไดถูกออกแบบข้ึน
เพ่ือบังคับใหประเทศใดประเทศหน่ึงตองนําไปปฏิบัติ แตเพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนในระดับประเทศ  
และกระตุนความรวมมือระดับภูมิภาคในการสนับสนุนวาระการพัฒนาอยางยั่งยืนของโลก 

3) มีการกําหนดประเด็นปญหาเฉพาะภูมิภาค ซึ่งเทคโนโลยีอวกาศสามารถเขาไปชวยประเมิน เฝาระวัง 
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บริหารจัดการ และแกไขปญหาได รวม 6 ประเด็น ดังน้ี (1) การบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (2) การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ (3) ความเช่ือมโยงในภูมิภาค (4) การพัฒนาทางสังคม (5) พลังงาน และ (6) การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีรูปแบบในการนําไปปฏิบัติจริงผานกิจกรรม ไดแก (1) การวิจัย พัฒนา และแบงปนองคความรู  
(2) การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร และการใหการสนับสนุนดานเทคนิค และ (3) การหารือกัน
ระหวางรัฐบาลและการปฏิบัติการรวมกันในภูมิภาค 

4) แผนปฏิบัติการฯ แบงเปน 2 สวน สวนแรก คือ เน้ือหาท่ีเก่ียวกับแนวทาง หลักการ ขอกําหนดท่ีเก่ียวของ 
รูปแบบกิจกรรมซึ่งเก่ียวเน่ืองและสัมพันธกับประเด็นปญหาเฉพาะ ท้ัง 6 ประเด็นดังกลาวขางตน รวมถึงการนํา
แผนปฏิบัติการฯ ไปปฏิบัติ สวนท่ีสอง คือ ภาคผนวก ประกอบดวย การระบุกิจกรรมเฉพาะดานเพ่ือการประยุกตใช
เทคโนโลยีอวกาศท่ีเก่ียวของตามประเด็นปญหาเฉพาะในแตละประเด็น 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน 
(ราง) ปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความรวมมือระดับภูมิภาคเพ่ือใชประโยชนจากอวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืน 
และ (ราง) แผนปฏิบัติการวาดวยการใชประโยชนจากอวกาศเพ่ือการพัฒนาแบบยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ในสวนท่ี
ไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

2. ใหกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 40/2561 วันอังคารท่ี 2 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

021061 

 
เรื่อง : รางยุทธศาสตรกรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพ่ือความรวมมือลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบตอรางยุทธศาสตรกรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพ่ือความรวมมือลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน 
2. ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูไดรับมอบหมาย รวมใหการรับรองรางยุทธศาสตรกรุงโตเกียวฯ 
3. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางยุทธศาสตรฯ ท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย 

ขอให กต. ดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกกครั้ง 
(จะมีการรับรองรางยุทธศาสตรกรุงโตเกียวฯ ในการประชุมผูนํากรอบความรวมมือลุมนํ้าโขงกับญ่ีปุน ครั้งท่ี 10  
ในวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุน) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ความรวมมือลุมนํ้าโขงกับญี่ปุนริเริ่มเมื่อป 2551 ประกอบดวยสมาชิก 6 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว 

เมียนมา ไทย เวียดนาม และญี่ปุน โดยไทยมีบทบาทในการเปนหุนสวนของญี่ปุนในการพัฒนาลุมนํ้าโขงเพ่ือพัฒนา 
อนุภูมิภาคอยางยั่งยืน ยกระดับความเปนอยูของประเทศสมาชิก ลดชองวางดานการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิก 
และภายในภูมิภาคอาเซียน และเปนกรอบความรวมมือท่ีสงเสริมความเช่ือมโยงทางคมนาคมขนสง การคาและการลงทุน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2. ญี่ปุนจะเปนเจาภาพจัดการประชุมผูนําลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน ครั้งท่ี 10 และกิจกรรมท่ีเก่ียวของ ในวันท่ี 8 – 9 
ตุลาคม 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน โดยท่ีประชุมจะพิจารณารับรองรางยุทธศาสตรกรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 
เพ่ือความรวมมือลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน 

3. รางยุทธศาสตรกรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพ่ือความรวมมือลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน (Tokyo Strategy 2018 for 
Mekong – Japan Cooperation) ทบทวนความสําเร็จของการพัฒนาโครงการความรวมมือท่ีผานมาภายใตยุทธศาสตร
กรุงโตเกียว ค.ศ. 2015 พรอมท้ังแสดงความช่ืนชมญี่ปุนในการสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 
ตลอดจนแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นท่ีจะสานตอการพัฒนาอยางมีคุณภาพ (Quality Growth) และการพัฒนา 

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

เ พ่ือเปนการติดตามความคืบหนาและพิจารณาแนวทาง 
การดําเนินการในอนาคตของกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ท่ียั่งยืน มั่นคง และคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 
4. ภายใตรางยุทธศาสตรกรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 ไดกําหนดทิศทางความรวมมือตาม 3 แนวทาง ไดแก  

(1) การดําเนินการตามแผนแมบท ACMECS ระยะ 5 ป (ค.ศ. 2019 – 2023) ซึ่งสะทอนทิศทางการพัฒนาของ 
อนุภูมิภาค (sub – regional) (2) ยุทธศาสตรอินโด – แปซิฟกท่ีเสรีและเปดกวาง (Free and Open Indo – Pacific 
Strategy) ซึ่งสะทอนทิศทางการพัฒนาและขอริเริ่มระดับภูมิภาค (regional) (3) เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals) ซึ่งสะทอนทิศทางการพัฒนาระดับโลก (global) พรอมท้ังกําหนดโครงการความ
รวมมือภายใต 3 แนวทางดังกลาว 

5. สาขาความรวมมือภายใตยุทธศาสตรฯ ดังกลาวแบงออกเปน 3 เสาหลัก ไดแก (1) การพัฒนาความเช่ือมโยง 
ท่ีดีและมีประสิทธิภาพ (Vibrant and Effective Connectivity) ซึ่งจะชวยพัฒนาความเช่ือมโยงของเครือขายการผลิต 
ในภาคอุตสาหกรรมในประเทศลุมนํ้าโขง รวมถึงการพัฒนาความเช่ือมโยงตอเน่ืองหลายรูปแบบ ท้ังทางบก ทางนํ้า  
และทางอากาศ (2) การสรางสังคมท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลาง (People – Centered Society) ผานความเช่ือมโยง
ระดับประชาชนและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และ (3) การสรางความเปนรูปธรรมและความตระหนักรูตออนุภูมิภาค
ลุมนํ้าโขงสีเขียว (Realization of a Green Mekong) ซึ่งครอบคลุมความรวมมือในเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการนํ้า และการรักษาทรัพยากรประมง 

6. การใหความสําคัญกับประเด็นภูมิภาคและโลกซึ่ งเปนประเด็นท่ีสงผลตอเสถียรภาพความมั่นคง  
และผลประโยชนของอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน มีการกลาวถึงสถานการณในคาบสมุทรเกาหลีและพัฒนาการในทะเล
จีนใต โดยเนนย้ําถึงความสําคัญของการเจรจาอยางสันติ การเพิกถอนการใชอาวุธนิวเคลียรอยางสมบูรณ การดําเนินการ 
ตามพันธกิจแหงสหประชาชาติ การกอใหเกิดสันติภาพและเสถียรภาพท่ียั่งยืนในคาบสมุทรเกาหลี การยึดถือกฎหมาย
ระหวางประเทศ อาทิ สนธิสัญญาดานกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS) และการแกไขปญหาสิทธิมนุษยชน 
ในประชาคมระหวางประเทศ รวมถึงแนวทางในการแกไขประเด็นปญหาการลักพาตัว 

7. การกําหนดใหป ค.ศ. 2019 เปน “ปแหงการแลกเปลี่ยนระหวางญี่ปุนกับลุมนํ้าโขง 2019” เพ่ือเฉลิมฉลอง
การครบรอบ 10 ป ของกรอบความรวมมือลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน เพ่ือสงเสริมความเขาใจและการแลกเปลี่ยนระหวาง
ประชาชนของลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางยุทธศาสตร
กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพ่ือความรวมมือลุมนํ้าโขงกับญี่ปุน ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการ 
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
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2. ใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดการดําเนินโครงการในสวนท่ีเก่ียวของภายใต
รางยุทธศาสตรกรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพ่ือความรวมมือลุมนํ้าโขงกับญี่ปุนใหบรรลุเปนรูปธรรมโดยเร็วภายในกรอบเวลา
ท่ีกําหนดไว โดยใหสอดคลองกับแผนปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 40/2561 วันอังคารท่ี 2 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

021061 

 
เรื่อง : รายงานผลการประเมินสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศของประเทศไทย 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประเมินสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศ  
พ.ศ. 2548 (International Health Regulations 2005 : IHR 2005) ของประเทศไทย โดยผูประเมินจากภายนอก 
ขององคการอนามัยโลก และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามขอเสนอแนะ ท่ีไดจากการประเมินดังกลาว 
โดยให สธ. ประสานงานกับทุกหนวยงานเพ่ือติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานเปนระยะๆ ตามความเหมาะสม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
องคการอนามัยโลกไดเริ่มจัดทําเครื่องมือการประเมินผลสมรรถนะหลักตามกฎอนามัยระหวางประเทศ 

ของประเทศสมาชิกโดยผูประเมินภายนอกขององคการอนามัยโลกเมื่อป พ.ศ.2559 และเริ่มมีประเทศสมาชิก 
ขอใหองคการอนามัยโลกทําการประเมินผลภายในประเทศโดยความสมัครใจ สําหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติ 
เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบใหกระทรวงสาธารณสุขขอรับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวาง
ประเทศจากองคการอนามัยโลก ซึ่งมีขอบเขตงานกวางขวางและมีหนวยงานปฏิบัติท้ังในและนอกสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเปนจํานวนมาก กระทรวงสาธารณสุขในฐานะผูประสานงานกฎอนามัยระหวางประเทศจึงมีความจําเปน 
ท่ีตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตามท่ีเสนอ พรอมท้ังพิจารณาใหความสนับสนุนการดําเนินงานของทุกกระทรวง 
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศของประเทศไทย โดยเฉพาะการปฏิบัติตามขอเสนอแนะสําหรับ
มาตรการท่ีมีความสําคัญสูง ท่ีไดจากการประเมินผลสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศในครั้งน้ี 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบใหทุกหนวยงานปฏิบัติตามขอเสนอแนะ 

ท่ีไดจากการประเมินผลสมรรถนะหลักในการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศของประเทศไทย เน่ืองจากประเด็น
กิจกรรมตามขอเสนอแนะสําหรับมาตรการท่ีมีความสําคัญสูงท่ีไดจากการประเมินผลสมรรถนะในการปฏิบัติตามกฎ
อนามัยระหวางประเทศของประเทศไทย โดยผูประเมินจากภายนอกขององคการอนามัยโลก ซึ่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณมีสวนเก่ียวของท้ังท่ีเปนหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน โดยแตละประเด็น กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สธ./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

ชวยสงเสริมใหเกิดระบบการจัดการเช้ือดื้อยาและลดการใชยา
ตานจุลชีพในภาคการเกษตร คน สัตว พืช และสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ
สอดคลองกันท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มีการดําเนินงานตามภารกิจท่ีอยูในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะประเด็นสําคัญดานการดื้อยาตานจุลชีพท่ีปรากฏในแผน
ยุทธศาสตรการจัดการการดื้อยาตานจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งมุงเนนการกํากับ ดูแลและเฝาระวัง 
การใชยาตานจุลชีพตามแนวทางสุขภาพหน่ึงเดียวอยางเหมาะสมท้ัง คน ปศุสัตว สัตวนํ้า สัตวเลี้ยง พืชและสิ่งแวดลอม 
ซึ่งการดําเนินกิจกรรมตามขอเสนอแนะ โดยผูประเมินจากภายนอกขององคการอนามัยโลก จะชวยสงเสริมใหเกิดระบบ
การจัดการเช้ือดื้อยาและลดการใชยาตานจุลชีพในภาคการเกษตร คน สัตว พืช และสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการ
สอดคลองกันท้ังภาครัฐและภาคเอกชน สําหรับมาตรการท่ีสําคัญและประเด็นดานอ่ืนๆ ท่ีตองปรับปรุง หากไดดําเนิน
กิจกรรมอยางตอเน่ืองจะทําใหประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามกฎอนามัยระหวางประเทศ และมีศักยภาพในการดูแล
ประเทศตัวเองได 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงาน 
ท่ีเ ก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 40/2561 วันอังคารท่ี 2 ตุลาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

021061 

 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการรวมวาดวยการคา การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย – จีน (JC 

เศรษฐกิจไทย – จีน) ครั้งท่ี 6 การประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และการจัดกิจกรรมคูขนาน 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการรวมวาดวยการคา การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
ระหวางไทย – จีน ครั้งท่ี 6 เมื่อวันท่ี 22 – 26 สิงหาคม 2561 และการลงนามในเอกสารผลลัพธการประชุม JC 
เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งท่ี 6 และบันทึกความเขาใจ/พิธีสารของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวม 6 ฉบับ ท้ังน้ี  
กระทรวงพาณิชย  (พณ . ) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (วท . ) [สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ 
และภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ] สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท . ) และสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) รับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศ (กต.)  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2561 ไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกอนลงนามแลว 

2. มอบหมายใหสวนราชการท่ีเก่ียวของเรงรัดดําเนินการเพ่ือใหผลการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน  
ครั้งท่ี 6 เกิดผลเปนรูปธรรม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
นายกรัฐมนตรีอนุมัติการเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะกรรมการรวมวาดวยการคา การลงทุน และความรวมมือ

ทางเศรษฐกิจระหวางไทย – จีน (JC เศรษฐกิจไทย-จีน) ครั้งท่ี 6 การประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ และการจัดกิจกรรม
คูขนาน ระหวางวันท่ี 23-25 สิงหาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
21 สิงหาคม 2561 ไดเห็นชอบและอนุมัติรางเอกสารท่ีจะมีการลงนามในระหวางการประชุม JC เศรษฐกิจไทย-จีน  
ครั้งท่ี 6 ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ในการน้ีผลการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งท่ี 6 ท้ังสองฝายไดหารือ
เก่ียวกับประเด็นความรวมมือทางเศรษฐกิจ ไดแก 

1. ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย-จีน ท้ังสองฝายไดย้ําความสําคัญของการผลักดันความรวมมือทางเศรษฐกิจ
อยางรอบดาน ท้ังการคา การลงทุน เกษตร การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรการทองเท่ียว การเงิน ดิจิทัล 

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

เพ่ือชวยกําหนดทิศทางในการพัฒนาการคา การลงทุน และ
ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทยกับจีนสองฝายเห็นพองถึงความ
สอดคลองของนโยบายท้ังสองประเทศท่ีสามารถเก้ือกูลและสรางประโยชน
ทางเศรษฐกิจรวมกันได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รวมถึงความเช่ือมโยงดานยุทธศาสตร และการสอดประสานดานนโยบาย 4.0 กับยุทธศาสตร หน่ึงแถบ หน่ึงเสนทาง 
(Belt and Road B&R) ของจีน ท่ีสามารถเก้ือกูลและสรางประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกันได 

2. ความรวมมือดานการคา สองฝายเห็นชอบใหปรับเปาหมายการคาจากท่ีเคยตั้งไวเมื่อป 2555 มูลคา 
120,000 ลานเหรียญสหรัฐ ภายในป 2563 เปน 140,000 ลานเหรียญสหรัฐ ภายในป 2564 

3. ความรวมมือดานการลงทุน ไทยและจีน มีนโยบายดานการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดรับกัน โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งนโยบาย Thailand 4.0 และ Made in China 2025 ของจีน ซึ่งไทยเสนอความรวมมือดานตางๆ เชน  
1) การพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและแรงงาน 3) การพัฒนาขีดความสามารถดาน 
การวิจัยและพัฒนา และ 4) การลงทุนใน EEC 

4. ความเช่ือมโยงดานดิจิทัลระหวางไทย-จีน ไทย เสนอใหมีความรวมมือ 5 ดาน ไดแก 1) การเช่ือมโยง
โครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล 2) การพัฒนาบุคลากรของไทยดานดิจิทัล และความรวมมือระหวาง startup ของสองประเทศ 
3) การพัฒนาดานเทคโนโลยีดิจิทัลท้ังระหวางภาครัฐและเอกชน 4) ความรวมมือความปลอดภัยทางไซเบอร และ 5) การขับเคลื่อน 
Big Data 

5. ความรวมมือดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรม และความรวมมือดานอวกาศ ไทย เสนอใหจัดทํา
ความตกลงวาดวยการสงเสริมความรวมมือทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมฉบับใหมเพ่ือขยายความรวมมือ
เพ่ิมเติม ดังน้ี 1) การสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานทางดานการประมวลผลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบคูขนาน 
(Quantum Computing) ในไทย 2) สนับสนุนการวิจัยเก่ียวของกับอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ Biopharma  
3) การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแมนยําและเกษตรสมัยใหมจากจีนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของภาคการเกษตรไทย  
4) เสนอใหจีนรวมกันพัฒนางานดานการนํานาโนเทคโนโลยีมาใชเก่ียวกับสุขภาพ (Nanomedicine) จีนยินดีรวมมือ 
กับไทยดานเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเครื่องจักรการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรข้ันสูง 

6. ความรวมมือดานการทองเท่ียว ไทย เสนอความรวมมือกับจีน 4 สาขา ไดแก 1) ดานอุตสาหกรรมภาพยนตร 
2) การลงทุนในภาคบริการนํ้าพุรอน ท้ังในจังหวัดภาคเหนือและภาคใต 3) การรวมลงทุนในธุรกิจบริการขนสงทางเรือ 
ท้ังในรูปแบบขนสงสินคาและผูโดยสาร 4) เชิญชวนใหนักกีฬาของจีนเดินทางมาเก็บตัวซอมในไทย จีนใหความสําคัญ 
กับความรวมมือดานการทองเท่ียว ดานวัฒนธรรม รวมถึงความรวมมือดานการคุมครองและรักษาความปลอดภัย 
ใหกับนักทองเท่ียวของท้ังสองประเทศ 

7. ความรวมมือดานการเงิน ท้ังสองฝาย สนับสนุนความรวมมือดานการเงิน ซึ่งไดมีการตออายุ Bilateral Swab 
Agreement เพ่ือเปนกลไกสนับสนุนการชําระเงินดวยเงินหยวน – บาท ของท้ังสองประเทศใหมากข้ึน 

8. การรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคสองฝาย เห็นพองใหใชกลไกความรวมมือท่ีมีอยูแลวใหเกิดประโยชน
สูงสุด อาทิ การเช่ือมโยงกรอบความรวมมือระหวางมณฑลกวางตุง - ฮองกง - มาเกา (Guangdong - Hong Kong - 
Macao Greater Bay Area - GBA) กรอบความรวมมือพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมลุมแมนํ้าจูเจียง (Pan - Pearl River Delta - 
PPRD) ของจีน กับไทยและ CLMV ผานกรอบความรวมมือ ACMECS และรวมกันผลักดันใหการเจรจาความตกลง
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หุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : RCEP) ไดขอสรุปโดยเร็ว 
9. ในการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งท่ี 6 ท้ังสองฝายไดรวมลงนามเอกสารตางๆ จํานวน 6 ฉบับ  

ซึ่ง 1 ในเอกสารเหลาน้ัน มีเอกสารท่ีเก่ียวของกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ คือ พิธีสารระหวางกระทรวงเกษตรและ
สหกรณแหงราชอาณาจักรไทยกับสํานักงานศุลกากรแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยหลักเกณฑการตรวจสอบ  
การกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย เพ่ือการสงออกเน้ือสัตวปกแชแข็งและช้ินสวนสัตวปกจากประเทศไทย 
ไปยังประเทศจีน ซึ่งผูลงนามฝายไทยคือนายลักษณ วจนานวัช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
และฝายจีนคือนายโจว จื้ออู รัฐมนตรีชวยประจําสํานักงานศุลกากรกลางจีน 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลว ไมขัดของในหลักการตอผลการประชุมคณะกรรมการรวมวาดวย

การคา การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย – จีน (JC เศรษฐกิจไทย – จีน) ครั้งท่ี 6 การประชุมอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ และการจัดกิจกรรมคูขนาน เน่ืองจากรัฐบาลไทยใหความสําคัญกับการพัฒนาภาคเกษตร ซึ่งเปนเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ และมีผลตอความเปนอยูของคนสวนใหญของประเทศ ท้ังน้ี การท่ีจีนมีจุดแข็งดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ในขณะท่ีไทยมีจุดแข็งดานการผลิตและการแปรรูปสินคาเกษตรและอาหาร ไทยสามารถรวมมือกับจีน 
ในคลัสเตอรอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรข้ันสูง และอุตสาหกรรมชีวภาพ ตลอดจนการใช
นวัตกรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มายกระดับภาคการผลิตสินคาเกษตร การพัฒนาเกษตรกรอัจฉริยะ  
(Smart Farmer) และการใชประโยชนจากชองทางการคาผานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสความรวมมือตาง ๆ ท่ีกลาวมา  
จะมีผลตอการยกระดับหวงโซมูลคาเพ่ิมระหวางไทย-จีน และขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะยาว 
ขณะท่ีการลงนามในพิธีสารระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณแหงราชอาณาจักรไทยกับสํานักงานศุลกากร 
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีนวาดวยหลักเกณฑการตรวจสอบการกักกัน และสุขอนามัยทางสัตวแพทย เพ่ือการสงออก
เน้ือสัตวปกแชแข็งและช้ินสวนสัตวปกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนจะชวยสรางความเช่ือมั่นในการสงออกไกแชแข็ง
และช้ินสวนไกจากราชอาณาจักรไทยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจะเปนการขยายตลาด และสรางโอกาสการลงทุน
ทางการคา ซึ่งจะสงผลใหมูลคาการสงออกสินคาผลิตภัณฑปศุสัตวของไทยขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการรวมวาดวยการคา การลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
ระหวางไทย – จีน (JC เศรษฐกิจไทย – จีน) ครั้งท่ี 6 และการลงนามในเอกสารผลลัพธการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน 
ครั้งท่ี 6 และบันทึกความเขาใจ/พิธีสารของหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวม 6 ฉบับ และมอบหมายใหสวนราชการ 
ท่ีเก่ียวของ ไดแก กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักงาน ก.พ. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สํานักงานตํารวจแหงชาติ และธนาคารแหงประเทศไทยเรงรัดดําเนินการเพ่ือใหผล 
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การประชุม เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งท่ี 6 เกิดผลเปนรูปธรรม ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 
2. ใหกระทรวงพาณิชยและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศไปดําเนินการ 

ในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 


