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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 7 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

071062 

 
เรื่อง : รางสุดทาย ( Final Draft) ของบันทึกความเขาใจวาดวยการสงเสริมสินคาเกษตรและปาไมในกรอบอาเซียน 

สําหรับป 2019 - 2024 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบตอรางบันทึกความเขาใจวาดวยการสงเสริมสินคาเกษตรและปาไมในกรอบอาเซียน 
สําหรับป 2019 – 2024 

2. มอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูแทนเปนผูลงนามเอกสารดังกลาว  
หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 

3. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูแทนลงนามเอกสารดังกลาวขางตน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในกรอบอาเซียนเก่ียวกับแผนการสงเสริมสินคาเกษตรและปาไม (MOU 

on  ASEAN Co – operation in Agriculture and Forest Products Promotion Scheme) เปนเอกสารภายใต
กรอบความรวมมือดานอาหาร เกษตรและปาไมอาเซียน ซึ่งรัฐมนตรีอาเซียนดานเกษตรและปาไม (ASEAN Ministers on 
Agriculture and Forestry: AMAF) ไดรวมลงนามครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2537 มีเปาหมายเพ่ือใหประเทศสมาชิกอาเซียน
รวมมือในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสินคาเกษตรและปาไมของอาเซียน ท้ังน้ี กําหนดใหบันทึกความเขาใจฯ  
น้ีมีผลบังคับใช 5 ป และสามารถขยายอายุออกไปอีกถาไดรับฉันทามติจากรัฐสมาชิก โดยฉบับปจจุบันไดลงนามเมื่อวันท่ี 
24 กันยายน 2557 และจะสิ้นสุดการบังคับใชในป 2562 

2. ท่ีประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานเกษตรและปาไม ครั้งท่ี 40 สมัยพิเศษ 
เมื่อวันท่ี 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ เมืองเว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไดเห็นชอบรางบันทึกความเขาใจวาดวย 
การสงเสริมสินคาเกษตรและปาไมในกรอบอาเซียน (MOU on ASEAN Cooperation in Agriculture and Forest 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการแสดงความตั้งใจในการดําเนินการตามบันทึกความ
เขาใจฯ ในฐานะประธานอาเซียนของไทย ในป 2562 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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Products Promotion Scheme) สําหรับป 2019 – 2024 ซึ่งจัดทําโดยสํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat: 
ASEC) และท่ีประชุมเห็นชอบใหเสนอตอท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานเกษตรและปาไม ครั้งท่ี 41 พิจารณาลงนาม 
รางบันทึกฯ ในเดือนตุลาคม 2562 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยขอใหประเทศสมาชิกรายงานความพรอมในการลงนา
รางบันทึกฯ ให ASEC ไดรับทราบกอนการประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโสเพ่ือเตรียมการสําหรับการประชุม AMAF ครั้งท่ี 41 

3. สาระสําคัญของรางบันทึกฯ สําหรับป 2019 – 2024 มีรายละเอียดดังน้ี 
3.1 มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสรางความเขมแข็งและเพ่ิมอํานาจการตอรองในเรื่องการคาผลิตภัณฑเกษตร 

และปาไมของอาเซียนในตลาดโลก รวมถึงการเสริมความพยายามเพ่ืออํานวยความสะดวกทางการคาท่ีจะนําไปสู 
การขยายตลาด การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยสินคาและอาหาร เปนฐานสําหรับการประสานงานระหวาง 
รัฐสมาชิกอยางใกลชิด และสรางความมั่นใจวาจะมีวัตถุดิบในการผลิตท่ียั่งยืน 

3.2 ภายใตแผนงานการสงเสริมสินคาเกษตรและปาไมอาเซียน ครอบคลุมสินคาจํานวน 12 ชนิด ไดแก 
สาหรายทะเลและผลิตภัณฑ โกโก มะพราว กาแฟ ผลิตภัณฑจากปาไม นํ้ามันปาลม เมล็ดถ่ัว และถ่ัวฝก พริกไทย  
มันสําปะหลัง ชา ปลาทูนา และหมอนไหม ซึ่งเปนสินคาท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอยางนอย 
สองประเทศข้ึนไป 

3.3 กลไกการดําเนินงาน กําหนดใหจัดตั้งคณะทํางานรายสินคาและองคกรภาคประชาสังคมของอาเซีย 
ท่ีเก่ียวของเปนหนวยดําเนินการตามแผนงาน และรายงานความคืบหนาตอคณะกรรมการรวมอาเซียนภายใตแผนงาน
สงเสริมสินคาเกษตรและปาไมทราบและรับรองผลการดําเนินงาน เพ่ือเสนอรายงานความกาวหนาตอท่ีประชุมระดับ
เจาหนาท่ีอาวุโส และท่ีประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานเกษตรและปาไมเพ่ือทราบตามลําดับ 

3.4 สาระสําคัญของรางบันทึกฯ สําหรับป 2019 – 2024 ไมตางจากรางบันทึกฯ ฉบับเดิมมากนัก  
โดยมีการเพ่ิมหัวขอทรัพยสินทางปญญา (Article 9 Protection of intellectual property rights) และขอตกลงท่ีเปน

ความลับ (Article 13 Confidentiality) ซึ่งจะมีผลผูกพันตามกฎหมายภายในของแตละประเทศเทาน้ัน 

3.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไดมีหนังสือสอบถามความเห็น 
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ และภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดแก  
(1) กรมวิชาการเกษตร (2) กรมประมง (3) กรมหมอนไหม (4) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ  
และ (5) กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งไมมีหนวยงานท่ีเก่ียวของตอรางบันทึกฯ 

3.6 กระทรวงการตางประเทศ โดนกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย แจงวา ไมมีขอขัดของตอสารัตถะ 
และถอยคําโดยรวมของรางบันทึกฯ และรางบันทึกฯ ไมมีถอยคําหรือบบริบทใดท่ีมุงจะกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับ
ของกฎหมายระหวางประเทศ จึงไมเปนสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวางประเทศและไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 
178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มติ ครม.  : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยกระทรวงการตางประเทศไมตองจัดทําหนังสือ  
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มอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนาม ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท้ังน้ี หากมีความ
จําเปนตองปรับเปลี่ยนรางบันทึกความเขาใจวาดวยการสงเสริมสินคาเกษตรและปาไมในกรอบอาเซียนเก่ียวกับแผนการ
สงเสริมสินคาเกษตรและปาไม สําหรับป 2019 – 2024 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการ  
ท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศ) ดวย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานักงานงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 7 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

071062 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบและอนุมัติลงนามเอกสารผลลัพธการประชุม คณะทํางานสาขาความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดน

ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ครั้งท่ี 3 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบตอรางเอกสารผลลัพธการประชุมคณะทํางานสาขาความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดน

ภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ครั้งท่ี 3 
2. อนุมัติใหอธิบดีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในรางเอกสาร

ผลลัพธการประชุมคณะทํางานสาขาความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดนภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง  
ครั้งท่ี 3 

3. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางเอกสารผลลัพธการประชุมฯ ท่ีไมใชสาระสําคัญ หรือไมขัดตอ
ผลประโยชนของไทย ขอใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 16 ตุลาคม 2561 เห็นชอบเอกสารผลลัพธการประชุมคณะทํางานสาขาความ

รวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดนภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลางชาง ครั้งท่ี 2 และอนุมัติใหอธิบดีกรมเจรจาการคา
ระหวางประเทศ หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามในเอกสารผลลัพธฯ ดังกลาว ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวกับความรวมมือ
ในการสงเสริมการคา การอํานวยความสะดวกการคา และการจัดทําแผนพัฒนาระยะ 5 ป สําหรับสาขาความรวมมือ
เศรษฐกิจขามพรมแดน 

2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีกําหนดเปนเจาภาพจัดการประชุมคณะทํางานสาขา
ความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดนภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง (Joint Working Group on Cross 
Border Economic Cooperation under Mekong – Lancang Cooperation: JWG – CBEC under MLC) ครั้งท่ี 3 
ระหวางวันท่ี 8 – 10 ตุลาคม 2562 ณ นครหลวงเวียงจันทร สปป.ลาว โดย สปป.ลาว ไดจัดทํารางเอกสารผลลัพธ  
การประชุมคณะทํางานฯ เพ่ือใหประเทศสมาชิก MLC ลงนามในเอกสารดังกลาว 

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

เพ่ือมุงเนนการเช่ือมโยงและพัฒนาเศรษฐกิจขามพรมแดน  
ท่ีมีนวัตกรรมและยั่งยืนรวมกัน ยกระดับการเช่ือมโยงโครงสรางพ้ืนฐาน
และดิจิทัล ความรวมมือ ดานการคา การลงทุน และอุตสาหกรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. สาระสําคัญของรางเอกสารผลลัพธการประชุมคณะทํางานสาขาความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดนภายใต
กรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ครั้งท่ี 3 ดังน้ี 

1) ท่ีประชุมรับทราบการนําเสนอนโยบายของรัฐบาลและขอมูลท่ีสําคัญ ซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชนทองถ่ิน  
สิทธิพิเศษทางภาษี นโยบายการถือครองท่ีดิน และการสนับสนุนโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศสมาชิกแมโขง – ลางชาง 
สรุปการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลยูนนาน (การพัฒนาการคา อุตสาหกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม โลจิสติกส 
และสังคม) และขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการเช่ือมโยงดานไฟฟาในเขตแมโขง – ลานชาง 

2) ท่ีประชุมไดใหความเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม รวมท้ังไดขอสรุปสําหรับแผนพัฒนาระยะ 5 ป สําหรับ
ความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดน (แผนพัฒนาระยะ 5 ปฯ) และหารือถึงกลไกท่ีจะทําใหการดําเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังหารือแผนสําหรับความรวมมือในอนาคตระหวางประเทศสมาชิกของ JWG – CBEC ภายใตกรอบ
ความรวมมือแมโขง – ลางชาง ดังกลาว 

แผนพัฒนาระยะ 5 ปฯ มีวัตถุประสงคเพ่ือมุงเนนการเช่ือมโยงและพัฒนาเศรษฐกิจขามพรมแดน  
ท่ีมีนวัตกรรมและยั่งยืนรวมกัน ยกระดับการเช่ือมโยงโครงสรางพ้ืนฐานและดิจิทัล ความรวมมือดานการคา การลงทุน 
และอุตสาหกรรม โดยเนนการพัฒนาสาขาท่ีมีความสําคัญ เชน เกษตรและเกษตรแปรรูป พลังงาน การทองเท่ียว 
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมการผลิต โดยมีสาขาอุตสาหกรรมท่ีมุงเนน คือ ยานยนต สิ่งทอ 
อิเล็กทรอนิกส การผลิตช้ินสวน วัสดุกอสราง ปโตรเคมี การแพทยและเวชภัณฑ ชีวภาพ นอกจากน้ี ยังครอบคลุม
ประเด็นอ่ืนๆ ไดแก โลจิสติกสขามพรมแดน การอํานวยความสะดวกการคาและการขนสง การยกระดับพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส การสรางระบบสนับสนุนนิคมอุตสาหกรรม การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความรู และการจัดตั้งกลไกสนับสนุนความรวมมือตางๆ สําหรับสาขาความรวมมือ
เศรษฐกิจขามพรมแดนโดยเฉพาะ อาทิ คณะกรรมการขับเคลื่อนความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดน กลไกความรวมมือ
สําหรับบริษัทและรัฐบาลทองถ่ิน การสนับสนุนเงินทุน และเสริมสรางความรู เปนตน 

ในการน้ี ท่ีประชุมเห็นพองท่ีจะรับรางแผนพัฒนาระยะ 5 ป สําหรับความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดน 
และเห็นพองท่ีจะเสนอแผนพัฒนาระยะ 5 ปฯ ใหท่ีประชุมผูนําแมโขง – ลานชาง ครั้งท่ี 3 ในเดือนมีนาคม 2563  
ใหการรับรองตอไป 

มติ ครม.  : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงาน  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนเอกสาร
ผลลัพธการประชุมคณะทํางานสาขาความรวมมือเศรษฐกิจขามพรมแดนภายใตกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง  
ครั้งท่ี 3 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงพาณิชย
ดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจาก  
การปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือ
สัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 7 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

071062 

 
เรื่อง : รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  ระหวางสํานักงานทรัพยากรนํ้า

แหงชาติแหงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงมหาดไทยฮังการี 
 

สารัตถะ :  สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบ รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า แหงชาติ 

ระหวาง สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติแหงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงมหาดไทยฮังการี ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตอง
แกไขปรับปรุงถอยคําในรางบันทึกความเขาใจดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอผล ประโยชนของประเทศไทย 
ขอใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติสามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนผูลงนามในรางบันทึกความ
เขาใจวาดวยความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าระหวางสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติแหงราชอาณาจักร
ไทย และกระทรวงมหาดไทยฮังการ ี

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สืบเน่ืองจากการเดินทางเยือนประเทศฮังการีของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ สมัยดํารงตําแหนง  

รองนายกรัฐมนตรี ตามคําเชิญของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศและการคาฮังการี ระหวางวันท่ี 13 – 17 
กุมภาพันธ 2562 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการนํ้า ซึ่งฮังการีมีความเช่ียวชาญ ท้ังสองฝายเห็นชอบ  
ใหมีความรวมมือดานการบริหารจัดการนํ้า เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู ผลการวิจัย ของผูเช่ียวชาญ  
และหนวยงานท้ังสองประเทศ รวมถึงพัฒนาจนถึงจัดทําโครงการรวมในประเด็นท่ีสนใจรวมกัน โดยรองนายกรัฐมนตรี  
ไดมอบหมายใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเปนหนวยงานหลักประสานกับฮังการี เพ่ือจัดทําบันทึกความเขาใจ 
(MOU) อยางเปนทางการ 

2. รางบันทึกความเขาใจฯ มีสาระสําคัญ ดังน้ี 
2.1 วัตถุประสงคของรางบันทึกความเขาใจฯ เพ่ือรวมมือกันในสาขาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  

บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน ภายใตกฎหมายและขอบังคับตางๆ ท่ีบังคับใชอยูในแตละประเทศ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สทนช./กษ. (สกต.สป.กษ./ชป) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

1. ไดเรียนรูนโยบายและยุทธศาสตรการบริหารจัดการลุมนํ้า
ระหวางประเทศ รวมท้ัง กฎหมาย กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการนํ้าเสีย การลดอัตรา
การเกิดนํ้าสูญเสีย และการบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม โดยการใช
นวัตกรรม 

3. การเสริมสรางความรวมมือกับฮังการี ในดานการศึกษา การวิจั
และพัฒนาท่ีเก่ียวกับนํ้า การแลกเปลี่ยนขอมูล และองคความรูในดาน  
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของไทย ซึ่งจะมีสวนสนับสนุนความสัมพันธ 
อันดีระหวางสองประเทศใหมีความแนนแฟนมากข้ึน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.2 สาขาความรวมมือ 
(1) การจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ 
(2) การบริหารจัดการนํ้าและนํ้าเสีย 
(3) การศึกษา การวิจัยและพัฒนาในสาขาท่ีเก่ียวของกับนํ้า 

2.3 รูปแบบความรวมมือ 
(1) สนับสนุนใหหนวยงานดานนํ้ามีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน และดําเนินโครงการบนพ้ืนฐานความเทาเที 
(2) แลกเปลี่ยนขอมูล เทคโนโลยี และแนวทางปฏิบัติท่ีดีในดานการจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ 

และการบริหารจัดการนํ้าและนํ้าเสีย รวมท้ัง การศึกษา การวิจัยและพัฒนาในสาขาท่ีเก่ียวของกับนํ้า 
2.4 การดําเนินการตามสาขาความรวมมือท่ีระบุในบันทึกความเขาใจน้ี 

(1) สองฝายจะสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัย ศูนยวิจัย สถาบันเทคโนโลยี องคกร และหนวยงานอ่ืนๆ ของสองประเทศตามความเหมาะสม 

(2) สองฝายจะแตงตั้งผูประสานงานเพ่ือการดําเนินงานภายใตบันทึกความเขาใจน้ี 
(3) สําหรับการดําเนินการภายใตบันทึกความเขาใจฯ สองฝายจะจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงานรวม 

โดยจะมีการประชุม ตามท่ีสองฝายเห็นชอบรวมกัน ณ ประเทศไทย หรือประเทศฮังการี 
2.5 คาใชจายในการดําเนินการความรวมมือ 

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินการภายใตความรวมมือฯ สองฝายจะรับผิดชอบคาใชจายในสวน  
ของกิจกรรมท่ีตนเองดําเนินการ ท้ังน้ี ข้ึนอยูกับการเห็นชอบรวมกันสองฝาย 

3. รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) มีบัญชามอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเท 
เปนผูลงนามในบันทึกความเขาใจดังกลาว 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน
รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ระหวางสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ
แหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงมหาดไทยฮังการีในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี  
ไดใหความเห็นชอบไว ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติดําเนินการไดโดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง  
พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศ) ดวย 

2. ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศและสํานักงบประมาณ  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 12/2562 วันอังคารท่ี 7 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

071062 

 
เรื่อง : การจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ท่ีสํานักงาน ก.พ. ทูลเกลาถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว

ชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
 

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

1. รับทราบแนวทางและรายละเอียดการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ท่ีสํานักงาน ก.พ. ทูลเกลาฯ ถวายแด 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ  
ในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพ่ือตอยอดการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทใหแกผูรับทุนพระราชทาน  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จํานวน 100 ทุน ตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)  
ในการประชุมครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 มีมติเห็นชอบ 

2. อนุมัติจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหม จํานวน 100 อัตรา ใหกับสํานักงาน ก.พ. เพ่ือใชเปนอัตราหมุนเวียน
รองรับการบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. ท่ีสํานักงาน ก.พ. ทูลเกลาฯ ถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ปพุทธศักราช 2562 ตามท่ีคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 
เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบ 

ท้ังน้ี การจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายดานบุคลากรของอัตราขาราชการตั้งใหม จํานวน 100 อัตรา 
เห็นควรใหสํานักงบประมาณ (สงป.) เปนผูพิจารณา โดยข้ึนอยูกับจํานวนนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ท่ีไดรับ 
การคัดเลือกเพ่ือรับทุนรัฐบาล ก.พ. ท่ีสํานักงาน ก.พ. ทูลเกลาฯ ถวายในแตละป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2562 รับทราบประกาศสํานักพระราชวัง  

ลงวันท่ี 1 มกราคม 2562 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และรัฐบาล  
ไดกําหนดการของ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ระหวางวันท่ี 6 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2562 น้ัน 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปพุทธศักราช 2562 สํานักงาน ก.พ. จึงทูลเกลาฯ ถวายทุน

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

เพ่ือสืบสานพระราโชบายดานการศึกษาใหแกเยาวชนไทย  
ท่ีมีฐานะยากจน เรียนดี และประพฤติดี ใหไดรับโอกาสทางการศึกษา  
ตามความสามารถของแตละบุคคล และทําใหภาครัฐมีอัตรากําลังท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมข้ึนซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รัฐบาล ก.พ. แดพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เปนทุน  
ตอยอดโดยคัดเลือกผูรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใหเขารับราชการและใหโอกาส  
ในการศึกษาตอในระดับปริญญาโทท้ังในหรือตางประเทศตามศักยภาพของผูรับทุน ซึ่ง ก.พ. ไดมีมติเห็นชอบแนวทาง  
และรายละเอียดการจัดสรรทุนดังกลาวแลว ในการประชุมครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2562 และ คปร.  
ไดมีมติเห็นชอบการจัดสรรอัตราขาราชการตั้งใหม จํานวน 100 อัตรา เพ่ือใชเปนอัตราหมุนเวียนรองรับการบรรจุ
นักเรียนทุนฯ ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2562 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมขัดของในหลักการ เน่ืองจากเปนการดําเนินงานเพ่ือสืบสาน  

พระราโชบายดานการศึกษาใหแกเยาวชนไทยท่ีมีฐานะยากจน เรียนดี และประพฤติดี ใหไดรับโอกาสทางการศึกษา  
ตามความสามารถของแตละบุคคล และทําใหภาครัฐมีอัตรากําลังท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป 

มติ ครม.  : รับทราบและอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ สําหรับคาใชจายในการดําเนินการใหสํานักงาน ก.พ. 
ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 


