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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 15/2562 วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

291062 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน รวม 12 ฉบับ 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 
๑. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าหวยสํานักไมเต็ง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียก

เก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
๒. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองทาดี เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา

ชลประทาน พ.ศ. .... 
๓. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองซอย ๖ ซาย ของคลองสงนํ้าสายใหญ ๒ ซาย เปนทางนํ้า

ชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
๔. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานแมนํ้าวัง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
๕. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าคลองพระสะทึง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียก

เก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
๖. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองแยกซอย ๑ ซาย ของคลองซอย ๒ ซาย ของคลองสงนํ้า

สายใหญ ๓ เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
๗. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองหลวง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา

ชลประทาน พ.ศ. .... 
๘. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองมวง เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา

ชลประทาน พ.ศ. .... 
๙. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานอางเก็บนํ้าแควนอยบํารุงแดน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะ

เรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
๑๐. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองผันนํ้า เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคา

ชลประทาน พ.ศ. .... 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใช
นํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๑๑. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าสายใหญ ๑ ขวา เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะ
เรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 

๑๒. รางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้าชลประทานคลองสงนํ้าสายใหญ ๒ ขวา เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะ
เรียกเก็บคาชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 12 ฉบับ เพ่ือประโยชนในการควบคุมดูแลปริมาณนํ้า และเพ่ือใหการใชนํ้าเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
เน่ืองจากมีการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทานเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนท่ีมิใชการเกษตรกรรม

เพ่ิมมากข้ึน ทําใหปริมาณนํ้าในแหลงเก็บกักมีปริมาณลดลง ซึ่งทางนํ้าชลประทานดังกลาวท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทานไดน้ัน 
จะดําเนินการไดเฉพาะทางนํ้าท่ีมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดใหเปนทางนํ้าชลประทานตามพระราชบัญญัติ
การชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ แลว ดังน้ัน เพ่ือใหเกิดประโยชนจากการใชนํ้าจากทางนํ้าชลประทาน  
อยางเต็มท่ีและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ังทําใหทราบถึงปริมาณนํ้าท่ีขาดหายไปจากระบบการชลประทาน  
และเปนการรองรับการขออนุญาตใชนํ้าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอ่ืนท่ีจะมีข้ึนในอนาคต 
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเสนอคณะรัฐมนตรี เพ่ือขออนุมัติในหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดใหทางนํ้า
ชลประทาน เปนทางนํ้าชลประทานท่ีจะเรียกเก็บคาชลประทาน รวม ๑๒ ฉบับ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงดังกลาว รวม 12 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 15/2562 วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

291062 

 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบตอเอกสารท่ีจะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35 และการประชุม

สุดยอดท่ีเก่ียวของ 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบตอเอกสารท่ีผูนําจะรับรอง จํานวน 13 ฉบับ แถลงการณของประธานฯ จํานวน 8 ฉบับ 

และเอกสารท่ีรัฐมนตรีตางประเทศจะลงนาม จํานวน 1 ฉบับ โดยหากมีความจําเปนตองแกไขเอกสารในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย ขอใหกระทรวงการตางประเทศหรือสวนราชการเจาของเรื่องดําเนินการได
โดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก และหลังจากน้ันใหรายงานผลเพ่ือคณะรัฐมนตรีทราบตอไป 

2. ใหนายกรัฐมนตรีหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายรวมรับรองเอกสารท่ีผูนําจะรับรอง จํานวน 13 ฉบับ รวมท้ัง
ออกแถลงการณของประธานฯ จํานวน 8 ฉบับ ในฐานะประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35 และการประชุม
สุดยอดท่ีเก่ียวของ 3) อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายลงนามในตราสาร
ขยายจํานวนอัครภาคีในสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 1 ฉบับ หากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศมิไดเปนผูลงนามในตราสารดังกลาว ขออนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศมีหนังสือมอบอํานาจ
เต็ม (Full powers) ใหกับผูแทนเพ่ือลงนามในตราสารฯ ตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงการตางประเทศ เรื่อง การขอความเห็นชอบตอเอกสารท่ีจะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุม  

สุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35 และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
2. เอกสารท้ังหมด เนนการขับเคลื่อนและตอยอดผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 24 เพ่ือผลักดันผลลัพธ  

ท่ีเปนรูปธรรม โดยเฉพาะในดาน 1) การพัฒนาท่ีย่ังยืน ผานการรับรองแถลงการณผูนําการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออกวาดวยการเปนหุนสวนเพ่ือความยั่งยืน ( East Asia Summit Leaders’ Statement on Partnership for 
Sustainability) 2) ความเชื่อมโยงดวยการรับรองแถลงการณตางๆ อาทิ แถลงการณรวมอาเซียน-จีนวาดวยการสอด
ประสานแผนแมบทวาดวยความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน (เอ็มแพ็ค) ค.ศ. 2025 กับขอริเริ่มสายแถบและเสนทาง 

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

เพ่ือสงเสริมการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางกัน  
และสงเสริมความรวมมือท่ีเปนประโยชนรวมกันในทุกมิติ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(ASEAN-China Joint Statement on Synergising the Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) 2025 
and the Belt and Road Initiative (BRI) และแถลงการณผูนําอาเซียนบวกสามวาดวยขอริเริ่มการเช่ือมโยงยุทธศาสตร
ความเช่ือมโยง ( ASEAN Plus Three Leaders’ Statement on Connecting the Connectivities Initiatives) และ 
3) การสรางความมั่นคงท่ีย่ังยืน ผานการสงเสริมความไวเน้ือเช่ือใจและการเสริมสรางคานิยมรวมกันในการรักษา
เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของหลักการภายใตสนธิสัญญามิตรภาพและความรวมมือในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ( Treaty of Amity and Cooperation in Asia: TAC) โดยจะรับรองการเขาเปนอัครภาคีอยางเปน
ทางการของสนธิสัญญาฯ ของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาเอกสารในสวนท่ีเก่ียวของแลว  ไมขัดของ ตอเอกสารท่ีจะมีการลงนาม  

หรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 35 และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวของ  หากสวนราชการเจาของเรื่อง
พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสมสอดคลองกับนโยบายและผลประโยชนของไทยและสามารถปฏิบัติไดภายใตอํานาจหนาท่ี
ตามกฎหมายกฎระเบียบและขอบังคับท่ีมีอยูในปจจุบัน ซึ่งเปนการแสดงเจตนารมณของประเทศสมาชิกอาเซียน  
ประเทศคูเจรจา และประธานอาเซียน เพ่ือสงเสริมการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรระหวางกันและสงเสริมความรวมมือ  
ท่ีเปนประโยชนรวมกันในทุกมิติ 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศและหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวน  
ท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนเอกสารท่ีจะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งท่ี 35 และการประชุมสุดยอดท่ีเก่ียวของ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี  
ไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ัง
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยจะไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  
30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 15/2562 วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

291062 

 
เรื่อง : รางแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) 
 

สารัตถะ :  ยธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบให ยธ. ไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  4 ธันวาคม 2560 

เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

2. เห็นชอบรางแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)  

[รางแผนปฏิบัติการฯ] โดยหากจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางแผนปฏิบัติการดังกลาว โดยไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรี

ไดใหความเห็นชอบไว ขอให ยธ. ดําเนินการได โดยนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 

3. มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนดไวในรางแผนปฏิบัติการฯ ดําเนินการใหบรรลุผล 

ตามแผนปฏิบัติการฯ ตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. หลักการช้ีแนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ( United Nations Guiding Principles on 

Business and Human Rights: UNGPs) ไดกําหนดหนาท่ีของภาครัฐ ในการคุมครองประชาชนไมใหถูกละเมิด 
(Protect) กําหนดหนาท่ีภาคธุรกิจใหประกอบธุรกิจดวยความเคารพสิทธิมนุษยชน ( Respect) และกําหนดหนาท่ีของ
ภาครัฐและภาคธุรกิจในการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ หรือถูกละเมิด อันเปนผลมาจากการประกอบธุรกิจ ( Remedy) 
ท้ังน้ี ในการขับเคลื่อนเรื่องดังกลาวใหเกิดผลเปนรูปธรรม จึงไดมีขอเสนอแนะ ใหประเทศตาง ๆ จัดทําแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ( National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ข้ึน  
โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2560 และ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 มอบหมายใหกรมคุมครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เปนหนวยงานหลักจัดทําแผนปฏิบัติราชการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
และเห็นชอบประกาศวาระแหงชาติ “สิทธิมนุษยชนรวมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” (พ.ศ. 2561 
- 2562) กําหนดใหเปนกิจกรรมสําคัญภายใตวาระแหงชาติฯ และบรรจุไวในประเด็นหลักท่ีไดรับความคุมครองตามแผน

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

เพ่ือเปนการเนนย้ําความตั้งใจจริงของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อน
งานดานสิทธิมนุษยชน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการกําหนดแนวทาง 
จัดทํา ติดตาม และประเมินผลตามแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดย มีอธิบดีกรมคุมครองสิทธิ
และเสรีภาพเปนประธาน และมีผูแทนจากหนวยงานตาง  ๆ ท้ังภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และนักวิชาการรวม
เปนคณะกรรมการฯ 

2. รางแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 - 2565) มีสวนท่ีเก่ียวของ
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในแผนปฏิบัติการดานแรงงาน เสาท่ี 1 หนาท่ีของรัฐในการคุมครอง (Protect) ลําดับท่ี 11 
ประเด็นการคามนุษยและแรงงานบังคับ แผนปฏิบัติการดานชุมชน ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เสาท่ี 1 
หนาท่ีของรัฐในการคุมครอง ( Protect) ลําดับท่ี 1 ประเด็นการพัฒนา ปรับปรุง แกไขกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบาย 
และมาตรการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ลําดับท่ี 2 ประเด็นการมีสวนรวมของประชาชน และลําดับท่ี 6 ประเด็น การพัฒนา
ศักยภาพชุมชน และลําดับท่ี 8 ประเด็นการพัฒนาการดําเนินงานของภาครัฐ และ แผนปฏิบัติการดานนักปกปองสิทธิ
มนุษยชน เสาท่ี 1 หนาท่ีของรัฐในการคุมครอง (Protect) ลําดับท่ี 1 ประเด็นการเขาเปนภาคสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศและความรวมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนตางๆ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา รางแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) เปนเรื่องท่ีมีความสําคัญและมีความจําเปนเรงดวน และเปนการเนนย้ําความตั้งใจจริง
ของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนงานดานสิทธิมนุษยชน จึงขอยืนยันตามความเห็นเดิมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดวนท่ีสุด ท่ี กษ 0212/4876 ลงวันท่ี 25 กันยายน 2562 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงยุติธรรมพิจารณาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะท่ี 1 (พ.ศ. 2562 – 2565) ใหเกิดผลเปนรูปธรรมดวยความยืดหยุน  
โดยคํานึงถึงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนดวย 

2. ใหกระทรวงยุติธรรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (หนังสือสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 1108/6159 ลงวันท่ี 
22 ตุลาคม 2562) สํานักงานอัยการสูงสุด รวมท้ังขอสังเกตและขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการกํากับทรัพย
และตลาดหลักทรัพยและธนาคารแหงประเทศไทย ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 15/2562 วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

291062 
 

เรื่อง : ขออนุมัติใชงบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือเปนคาใชจายไปพลางกอน ของสํานักงาน 
สภาเกษตรกรแหงชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

สารัตถะ :  สกช. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติใชงบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือเปนคาใชจาย
ไปพลางกอน ของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ (สกช.) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 180.807 ลานบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2562 รับทราบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานวา 

ตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีมติเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม 2557 ใหโอนยายสภาเกษตรกรแหงชาติ 
ไปใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กษ.) และให กษ. พิจารณาวาดําเนินการตอหรือยุบรวมกับภารกิจของ กษ. น้ัน บัดน้ี 
กษ. ไดมีหนังสือเสนอขอทบทวนภารกิจของเกษตรกรแหงชาติ ตอคณะรักษาความสงบแหงชาติ โดยเห็นควรใหสภาเกษตรกรแหงชาติ 
ข้ึนตรงกับนายกรัฐมนตรีเชนเดิม เพ่ือใหสามารถกําหนดเปาหมายและทิศทางการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแหงชาติ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีความคลองตัวในการดําเนินงานตามภารกิจท่ีกฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด 
โดยไมตองดําเนินการเรื่องควบรวมกับหนวยงานอ่ืนใด ซึ่งคณะรักษาความสงบแหงชาติไดมีมติเมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2562 
เห็นชอบตามท่ี กษ. เสนอ 

2. สกช. รายงานวา เปนหนวยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปนปแรก สกช. จึงไมมีกรอบงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีจะขอใชไปพลางกอนสําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สกช. จึงไดจัดทํา
แผนการใชจาย งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชวง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563)  
เพ่ือขอใชงบกลาง  รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือเปนคาใชจายพลางกอนในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 จํานวน 180.807 ลานบาท  เพ่ือเปนคาใชจายตามกิจกรรมและรายการท่ีมีความจําเปนตองดําเนินการ
ในชวงท่ีพระราชบัญญัติงบประมารรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไมประกาศใชบังคับ โดยใหนําหักออก
จากงบประมาณของ สกช. เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศบังคับ
ใชตอไป ประกอบดวย 

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

เพ่ือเปนคาใชจายตามกิจกรรมและรายการท่ีมีความจําเปน 
ตองดําเนินการในชวงท่ีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไมประกาศใชบังคับ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คาใชจาย จํานวน (ลานบาท) 

1. คาใชจายบุคลากร (เงินเดือนพนักงานและลูกจาง) 100.209 
1.1 เงินเดือน 100.172 
1.2 เงินอ่ืนๆ ท่ีจายควบกับเงินเดือน     0.037 

2. คาใชจายดําเนินงาน 80.598 
2.1 คาตอบแทน คาใชสอย และคาวัสดุ 76.779 
2.2 คาสาธารณูปโภค   3.819 

รวม 180.807 

3. สงป. แจงวา นายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบให สกช. ใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 180.807 ลานบาท ไปพลางกอน  
เพ่ือเปนคาใชจายตามกิจกรรมและรายการท่ีมีความจําเปนตองดําเนินการในชวงพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไมประกาศใชบังคับ โดยใหนําหักออกจากงบประมาณของ สกช.  
เมื่อพระราชบัญญัติดังกลาวประกาศใชบังคับแลวตอไป 

4. สกช. ไดจัดทํารายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติของคณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ดวยแลว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติเสนอ 
2. ในการดําเนินการตามภารกิจของสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติเก่ียวกับการ สงเสริมและพัฒนาการเกษตร 

ใหสํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติประสานการดําเนินการรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน  
ใหบรรลุตามเปาหมายตอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 15/2562 วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

291062 
 

เรื่อง : โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทุนลอยนํ้ารวมกับโรงไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนสิรินธร 
 

สารัตถะ :  พน. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

ทุนลอยนํ้ารวมกับโรงไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนสิรินธร ในวงเงินลงทุนรวม 2,265.99 ลานบาท 

2. อนุมัติการเบิกจายงบประมาณลงทุนประจําป 2562 สําหรับโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

ทุนลอยนํ้ารวมกับโรงไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนสิรินธร รวมเปนเงินท้ังสิ้น 643.09 ลานบาท 

3. เห็นชอบใหหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของสนับสนุนและเรงรัดการพิจารณาในข้ันตอนการขออนุญาต  

ขออนุมัติ และขอความเห็นชอบให กฟผ. เขาดําเนินกิจการใดๆ ของโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทุนลอยนํ้า

รวมกับโรงไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนสิรินธร ท้ังน้ี เพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามท่ีกําหนดในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟา 

ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP 2018) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2562 เห็นชอบแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย  

พ.ศ. 2561 – 2580 (Power Development Plan : PDP 2018) มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแผนหลักในการจัดหา
พลังงานไฟฟาของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึนผาน 
การดําเนินการท่ีสําคัญ เชน การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยรวมถึงโครงการนํารอง Hydro – 
Floating Solar Hybrid ขนาดกําลังผลิตตามสัญญา 45 เมกะวัตต ขนาดกําลังผลิตติดตั้ง 58.5 เมกะวัตต กําหนดจาย
ไฟฟาเขาระบบเดือนธันวาคม 2563 

2. พน. รายงานวา กฟผ. ไดปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงการโดยควบรวมโครงการจากแผนพัฒนากําลัง
ผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) จํานวน 10 โครงการ เพ่ือพัฒนาเปนโครงการนํารอง 
Hydro – Floating Solar Hybrid ขนาดกําลังผลิตตามสัญญา 45 เมกะวัตต ขนาดกําลังผลิตติดตั้ง 58.5 เมกะวัตต 
กําหนดจายไฟฟาเขาระบบเดือนธันวาคม 2563 โดยโครงการไดระบุไวในแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พน./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสนองนโยบายของภาครัฐในการนําพลังงานหมุนเวียน 
มาผลิตไฟฟาตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  
พ.ศ. 2558 – 2579 (AEDP2015) และแผน PDP2018 และเพ่ิม
สัดสวนกําลังผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP 2018) ท้ังน้ี กฟผ. ไดมีขอเสนอเพ่ิมเติมวา ในข้ันตอนการขออนุญาต ขออนุมัติ และขอความ
เห็นชอบ ขอใหหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ สนับสนุนและเรงรัดการพิจารณาโดยเร็ว หรือผอนผันใหการไฟฟา ฝายผลิต 
แหงประเทศไทยเขาดําเนินกิจการใด  ๆของโครงการฯ ท่ีตองขออนุญาตจากหนวยงานอนุญาตเทาท่ีจําเปนไปพลางกอนได 

3. คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2562 
รับทราบรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการนํารอง Hydro – Floating Solar Hybrid ขนาด 45 เมกะวัตต  
เข่ือนสิรินธร (เพ่ิมเติม) และ กฟผ. ขอปรับเปลี่ยนช่ือโครงการเพ่ือใหสอดคลองกับแผน PDP 2018 จาก โครงการนํา
รอง Hydro – Floating Solar Hybrid ขนาด 45 เมกะวัตต เข่ือนสิรินธร เปน โครงการโรงไฟฟาพลังงาน แสงอาทิตยทุน
ลอยนํ้ารวมกับโรงไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนสิรินธร 

4. โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทุนลอยนํ้ารวมกับโรงฟาพลังนํ้าเขื่อนสิรินธร มีกําหนดจายไฟฟา
เขาระบบเดือนธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) วัตถุประสงคโครงการ :  
- เปนการสนองนโยบายของภาครัฐ และเพ่ิมสัดสวนกําลังผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน

ภายในประเทศ เพ่ือรองรับความตองการใชไฟฟาในจังหวัดอุบลราชธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีสูงข้ึน รวมท้ังลด
การซื้อไฟฟาจากตางประเทศ 

- เปนการใชพ้ืนท่ีของ กฟผ. โดยเฉพาะพ้ืนท่ีอางเก็บนํ้าใหเกิดประโยชนสูงสุด 
- เปนตนแบบการศึกษาแนวทางและตอยอดการพัฒนาสูโครงการ Hydro – Floating Solar Hybrid 
- ชวยรักษาระดับอัตราคาไฟฟาใหเหมาะสม เน่ืองจาก กฟผ. สามารถผลิตไฟฟาดวยตนทุนท่ีสะทอน

ตนทุนการผลิตไฟฟาท่ีแทจริง และมีราคาเปนธรรม เน่ืองจากเปนหนวยงานภาครัฐท่ีไมมุงเนนผลกําไรสูงสุด 
- ลดการพ่ึงพาการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติ ซึ่งเปนการลดความเสี่ยงการพ่ึงพาเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึง

มากเกินไป และชวยสรางสมดุลใหสัดสวนการผลิตไฟฟา 
2) ขอบเขตงาน :  

- ท่ีต้ังโครงการ : โครงการฯ ตั้งอยูในพ้ืนท่ีเข่ือนสิรินธร อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีขนาดกําลัง
ผลิตตามสัญญา 45 เมกะวัตต (กําลังผลิตติดตั้ง 58.5 เมกะวัตต) ใชพ้ืนท่ีติดตั้งท้ังหมด 450 ไร ติดตั้งเซลลแสงอาทิตย
ชนิดผลึกซิลิคอน สามารถผลิตพลังไฟฟาไดเฉลี่ยประมาณ 87.53 ลานหนวยตอป 

- องคประกอบสําคัญของโครงการ : โครงการฯ จะบริหารจัดการรวมกับโรงไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนสิรินธรท่ีมี
เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดกําลังผลิต 12 เมกะวัตต จํานวน 3 เครื่อง รวม 36 เมกะวัตต เรียกระบบน้ีวา Hybrid System 
โดยเปนการผสมผสานระหวางพลังงานไฟฟาท่ีผลิตไดจากไฟฟาพลังนํ้าและโรงไฟฟาเซลลแสงอาทิตยบนทุนลอยนํ้า  
เปนการประมวลผลควบคุมและสั่งการการเดินเครื่องของโรงไฟฟาพลังนํ้าผานระบบการจัดการพลังงาน (Energy 
Management System : EMS) 

3) คาใชจายและแหลงท่ีมา :  
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ราคาโครงการฯ ประกอบดวย คาลงทุนอุปกรณหลัก ระบบควบคุม และอุปกรณประกอบ ตลอดจน
คาใชจายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในงานกอสราง ในวงเงินรวมท้ังสิ้น ประมาณ 2,265.99 ลานบาท (65.68 ลานดอลลารสหรั) 
เปนเงินตราตางประเทศ 1,537.74 ลานบาท และเงินบาท 728.25 ลานบาท (แบงเงินตราตามแหลงท่ีมาของอุปกรณ
จากตางประเทศหรือในประเทศ) ซึ่ง กฟผ. จะพิจารณาฐานะการเงิน สภาวะตลาดเงินตลาดทุน วิธีการกูเงิน และเง่ือนไข
ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุด โดยจะพิจารณาแหงเงินทุนจากเงินรายได กฟผ. และจากการออกพันธบัตรหรือ
การกูเงินจากสถาบันการเงินตามความเหมาะสม โดยมีแผนประมาณการเบิกจายรายป ดังน้ี 

คาใชจายรายป 
(ลานบาท) 

ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 
643.09 1,390.51 232.39 2,265.99 

4) ระยะเวลาดําเนินการ : ดําเนินงานประมาณ 18 เดือน 
5) ผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ :  

โครงการฯ มีราคาคาไฟฟาเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟาป พ.ศ. 2558  
การวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตรและการเงิน สรุปวิเคราะหได ดังน้ี 

ราคาคาไฟฟา* 
(บาท/หนวย) 

อัตราผลตอบแทน
การลงทุนดาน
การเงิน (FIRR) 

ผลวิเคราะห 
ดานเศรษฐศาสตร

เชิงสังคมและ
ภาพรวม**  

(EIRR)  

อัตรา 
ผลตอบแทน 
ตอเงินลงทุน  

(ROE) 

ระยะเวลา 
คืนทุน  
(ป) 

2.3496 รอยละ 7.54 รอยละ 19.24 รอยละ 9.27 14 

หมายเหตุ : *ตนทุนราคาคาไฟฟาท่ีสามารถขายไดจากโครงการฯ โดยต่ํากวาราคาไฟฟา เฉลี่ยปกติท่ี 2.8 – 2.9 บาท/หนวย 
ท้ังน้ี เมื่อมีการผลิตไฟฟาและสงเขาตามระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคแลว จะคิดคาไฟฟาจากประชาชนตามอัตราปกติ 
**EIRR คํานวณจาก Discount Rate รอยละ 12 อางอิง World Bank โดยนําผลประโยชนดานการผลิตไฟฟาทดแทน
กาซธรรมชาติ ลดกาซคารบอนไดออกไซด ลดคาไฟฟาชวง Peak ลดการระเหยของนํ้า และลดการแยงพ้ืนท่ีการเกษตร 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกรทะรวงพลังงานเสนอ โดยใหกระทรวงพลังงาน (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) 
เสนอโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยทุนลอยนํ้ารวมกับโรงไฟฟาพลังนํ้าเข่ือนสิรินธรตอสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพ่ือใหบรรจุไวในกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจตามข้ันตอนของกฎหมาย และระเบียบ  
ท่ีเก่ียวของตอไปดวย ท้ังน้ี ใหกระทรวงพลังงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงบประมาณ 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 15/2562 วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

291062 

 
เรื่อง : รางบันทึกความเขาใจวาดวยการสงเสริมความรวมมือดานวิทยาศาสตร วิชาการ และนวัตกรรม ระหวางกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

สารัตถะ :  อว. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบรางบันทึกความเขาใจวาดวยการสงเสริมความรวมมือดานวิทยาศาสตร วิชาการ และนวัตกรรม 

ระหวางกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
เปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจดังกลาว ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางบันทึกความเขาใจฯ 
ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ เพ่ือใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย ขอใหกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม หารือรวมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องน้ันๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

3. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแกผูลงนามในขอ 2. 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. อว. รายงานวา ในการประชุม JC เศรษฐกิจไทย – จีน ครั้งท่ี 6 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีรอง

นายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ) และมนตรีแหงรัฐของจีน (นายหวัง หยง) เปนประธานรวมน้ัน รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดหารือกับผูแทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการจัดทําความตกลง/บันทึก
ความเขาใจดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ฉบับใหม เพ่ือสรางความรวมมือตามความตกลงวาดวย
การสงเสริมความรวมมือใน 4 โครงการ ระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงราชอาณาจักรไทย  
กับกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งหมดอายุลงเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2561 เพ่ือให
เกิดความตอเน่ือง รวมท้ังการขยายสาขาความรวมมือดาน วทน. ใหสามารถตอบสนองการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : อว./กษ. (สวก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเสริมสรางความรวมมือดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  
และนวัตกรรมบนหลักของการตางตอบแทนและผลประโยชนรวมกัน
ระหวางประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ชาติ 20 ป และนโยบาย Thailand 4.0 นอกจากน้ียังไดมีการหารือในเรื่องดังกลาวกับนายจาง เจี้ยนหวอ รัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเยือนประเทศไทยและเขารวม  
การประชุม คกร. ไทย – จีน สมัยท่ี 22 เมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2561 

2. อว. ไดประสานปรับแกสาระและรูปแบบของรางบันทึกความเขาใจดังกลาวกับสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทย รวมถึงปรับแกตามความเห็นของกระทรวงการตางประเทศจนเห็นชอบ
รวมกันเปนรางบันทึกความเขาใจวาดวยการสงเสริมความรวมมือดานวิทยาศาสตร วิชาการ และนวัตกรรม ระหวาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีครอบคลุมสาขาความรวมมือท่ีสนใจรวมกัน 

3. รางบันทึกความเขาใจวาดวยการสงเสริมความรวมมือดานวิทยาศาสตร วิชาการ และนวัตกรรม ระหวาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

3.1 สาขาความรวมมือ ครอบคลุมความรวมมือ 11 สาขา ไดแก 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
2) เทคโนโลยีการเกษตร 3) เทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตรการแพทย 4) เทคโนโลยีพลังงาน 5) เทคโนโลยีวัสดุ  
และการผลิต 6) เทคโนโลยียานยนตและรถไฟความเร็วสูง 7) เทคโนโลยีการบินและอวกาศ 8) นโยบายดาน วทน.  
9) การถายทอดเทคโนโลยี 10) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตรรุนเยาวท่ีมีพรสรรค และ 11) สาขาอ่ืนๆ ของความ
รวมมือดาน วทน. ซึ่งอาจเห็นพองรวมกัน 

3.2 ขอบเขตความรวมมือ  ครอบคลุม 5 รูปแบบ ไดแก 1) การวิจัยและพัฒนารวม 2) การแลกเปลี่ยน
นักวิทยาศาสตร ผูชํานาญการ และนักวิจัย 3) การแลกเปลี่ยนนโยบายดาน วทน. และประสบการณความเปน
ผูประกอบการ 4) กาประชุมทางวิชาการ หลักสูตร การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา การฝกอบรม การฝกงานวิจัย
และการดูงานของกลุมเปาหมายรวมกัน และ 5) รูปแบบอ่ืนๆ ของความรวมมือดานวิทยาศาสตร วิชาการและนวัตกรรม 
ซึ่งไดตัดสินรวมกัน 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความ
จําเปนตองปรับเปลี่ยนรางบันทึกความเขาใจวาดวยการสงเสริมความรวมมือดานวิทยาศาสตร วิชาการ และนวัตกรรม 
ระหวางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความ
เห็นชอบไว ใหกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี  
ทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศ  
หรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 15/2562 วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

291062 

 
เรื่อง : การรับรองแผนแมบทและแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอาหารอาเซียน 
 

สารัตถะ :  กก. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. ใหความเห็นชอบตอแผนแมบทและแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอาหารอาเซียน 
2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาใหการรับรองแผนแมบทฯ รวมกับรัฐมนตรี

ทองเท่ียวอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไดดําเนินโครงการจัดทําแผนแมบทและแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว  

เชิงอาหารอาเซียน ซึ่งจะชวยพัฒนาเครือขายดานการทองเท่ียวเชิงอาหารในภูมิภาคอาเซียน ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญ
สาขาตางๆ อาทิ วัฒนธรรม ศิลปะ การทองเท่ียวและอาหาร รวมถึงเยาวชนรุนใหม ทุกเพศ ทุกวัยในการแสดงออก  
ถึงความคิดสรางสรรคผานศาสตรดานอาหาร เชน รูปแบบอาหารเรื่องราวของอาหาร ของท่ีระลึกท่ีมาจากอาหาร เปนตน 
โดยผูท่ีจะไดรับประโยชนจากโครงการดังกลาว ไดแก ชุมชนทองถ่ินของประเทศสมาชิกอาเซียน ผูมีสวนไดสวนเสีย  
ดานการทองเท่ียว (ภาครัฐและภาคเอกชน) เยาวชน เซฟ และเกษตรกร เปนตน โดยเครือขายดังกลาว จะทํางานรวมกับ
สถาบันการทองเท่ียวเชิงอาหารวัฒนธรรมและศิลปะ ( International  Institute of Gastronomy, Culture, Arts and 
Tourism : IGCAT) แหงสหภาพยุโรป ในการเพ่ิมคุณคาหวงโซอาหารและยกระดับไปสูสากล โดยการออกแบบ รูปแบบ 
(Platfrom) แนวทางการพัฒนา  การทองเท่ียวเชิงอาหารอาเซียน การแบงปนองคความรู การมีสวนรวมของชุมชน  
และการริเริ่มนํานวัตกรรมและวัฒนธรรมมาเช่ือมโยงกับหวงโซอาหาร มรดกทางวัฒนธรรม สินทรัพยดานการทองเท่ียว 
เปนตน เพ่ือแสดงใหท่ัวโลกตระหนักถึงความสําคัญและเกิดความเขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียวเชิงอาหารอาเซียน  
และยังเปนเครื่องมือในการสราง “gastro-diplomacy”(ทูตดานอาหาร) และการสรางแบรนดไปสูการแขงขันในภูมิภาค
อาเซียน 

2. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไดรายงานการดําเนินโครงการจัดทําแผนแมบทและแนวทางการพัฒนา  
การทองเท่ียวเชิงอาหารอาเซียนใหแกประเทศสมาชิกทราบเปนระยะๆ รวมท้ังไดแจง เวียนประเทศสมาชิกอาเซียน  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กก./กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือจัดทําแนวทางการพัฒนาและแผนแมบทการพัฒนา  
การทองเท่ียวเชิงอาหารของอาเซียนและสรางเครือขายการเช่ือมโยง  
สูภูมิภาค รวมท้ังเพ่ือนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนา  
การทองเท่ียวเชิงอาหารใหเกิดความรวมมือในการผลักดันและขับเคลื่อน
ไปสูเปาหมายและทิศทางรวมกัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพ่ือขอความเห็นตอรางแผนแมบทฯ ดังกลาว และจากการประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสดานการทองเท่ียวอาเซียน ครั้งท่ี 50 
เมื่อวันท่ี 7 – 13 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา ไดใหการรับรองแผนแมบทฯ ดังกลาว 

3. แผนแมบทและแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอาหารอาเซียน ประกอบดวย เน้ือหาหลัก ดังน้ี 
(1) นิยามและองคประกอบสําคัญในการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอาหาร เชน การผลิตอาหารอยางเพียงพอ

และคํานึงถึงสุขภาพของผูบริโภค การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนโดยคํานึงถึงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดลอม การรวมมือกับภาคการศึกษาเพ่ือใหความรูและปลูกฝงคานิยมและความเขาใจเรื่องอาหารท่ีดี  
การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช การสรางความเช่ือมโยงไปสูชุมชนตลอดจนมุงสูตลาดโลก 

(2) การสรางเครือขายผูเช่ียวชาญในอาเซียนท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงอาหารจากหลากหลายสาขา  
อาทิ การเกษตร ศิลปะ วัฒนธรรม การทองเท่ียว ศาสตรและศิลปะเก่ียวกับอาหารท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางรูปแบบ 
(platform) สําหรับการแบงปนความรูและรวมกันพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอาหารในอาเซียนและเช่ือมโยงสูชุมชนทองถ่ิน 

(3) การสรางเกณฑการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอาหาร เพ่ือใหประเทศสมาชิกไดนําไปคัดเลือกเมืองท่ีมีความ
โดดเดนในการจัดกิจกรรมดานการทองเท่ียวเชิงอาหารและวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืนซึ่งจะพิจารณา
จากเรื่องราวเฉพาะของเมืองน้ันๆ จัดรวบรวมเสนอเปนหนังสือ (Bid Book) และเมืองท่ีชนะการประกวดจะไดรับรางวัล 
(คลายคลึงกับรางวัลมิชลินสตาร) ซึ่งจะชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีใหเปนท่ียอมรับในระดับสากลมากข้ึน 
โดยมีรางโครงการแผนงานท่ีจะสามารถขับเคลื่อนใหไดผลเปนรูปธรรมตอไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเสนอ และใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬารับ
ความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปน  
ตองปรับเปลี่ยนแผนแมบทและแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอาหารอาเซียนในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัด  
กับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาดําเนินการได โดยใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

2. ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 15/2562 วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

291062 

 
เรื่อง : รางกฎหมายลําดับรองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 รวม 11 ฉบับ 
 

สารัตถะ :  สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา 
1. อนุมัติหลักการ 

1.1 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้า  
ในคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. .... 

1.2 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการลุมนํ้าผูแทนองคกรปกครอง  
สวนทองถ่ิน กรรมการผูแทนองคกรผูใชนํ้า และกรรมการลุมนํ้าผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

1.3 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพนจากตําแหนงของกรรมการผูแทนองคกรผูใชนํ้า 
และกรรมการลุมนํ้าผูทรงคุณวุฒิ อันเน่ืองมาจากเหตุบกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอน
ความสามารถ พ.ศ. .... 

1.4 รางกฎกระทรวงกําหนดวัตถุประสงค หนาท่ีและอํานาจและการดําเนินงานขององคกรผูใชนํ้า รวมท้ัง
หลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการกอตั้งองคกรผูใชนํ้า พ.ศ. .... 

1.5 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ กําหนดคาทดแทนแกบุคคลซึ่งกักเก็บนํ้าไว ตองสูญเสียนํ้า  
ท่ีกักเก็บไวเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ี พ.ศ. .... 

1.6 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการชดเชยความเสียหายแกเจาของหรือผูครอบครองท่ีดิน
หรือสิ่งกอสรางจากการดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขภาวะนํ้าทวม พ.ศ. .... 

1.7 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดคาทดแทนการใชท่ีดินหรือสิ่งกอสราง  
และชดเชยความเสียหายแกทรัพยสินของเจาของหรือผูครอบครองท่ีดิน หรือสิ่งกอสรางจากการใชท่ีดินหรือสิ่งกอสราง
เพ่ือการปองกันและแกไขภาวะนํ้าแลงและภาวะนํ้าทวม พ.ศ. .... 

2. ใหความเห็นชอบในหลักการ 
2.1 รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความ

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

เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใหมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เสียหายไปวางตอศาล หรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน และวิธีการรับเงินคาทดแทนหรือคาชดเชย
ความเสียหาย พ.ศ. .... 

2.2 รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสั่งใหบุคคลซึ่งกักเก็บนํ้าไว ตองเฉลี่ยนํ้า
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ี พ.ศ. .... 

2.3 รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 

2.4 รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ พ.ศ. .... 
รวม 11 ฉบับ เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าใหมีประสิทธิภาพ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สทนช. เสนอวา โดยท่ีพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 27 มกราคม 

2562 โดยบทบัญญัติในมาตรา 10 มาตรา 28 มาตรา 32 วรรคสอง มาตรา 38 วรรคสอง มาตรา 60 วรรคสอง 
มาตรา 66 วรรคสาม มาตรา 67 วรรคสาม บัญญัติใหการคัดเลือกกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้า การไดมา  
ซึ่งกรรมการลุมนํ้าท่ีเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนองคกรผูใชนํ้า และผูทรงคุณวุฒิ การพนจากตําแหนง
ของกรรมการลุมนํ้า วัตถุประสงค หนาท่ีและอํานาจ และการดําเนินงานขององคกรผูใชนํ้า รวมท้ังหลักเกณฑ ข้ันตอน 
และวิธีการกอตั้งองคกรผูใชนํ้า การกําหนดคาทดแทนจากการท่ีตองสูญเสียนํ้าท่ีกักเก็บไว การปองกันและแกไขภาวะนํ้า
ทวมและชดเชยความเสียหาย และการชดเชยความเสียหายแกทรัพยสินของเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินหรือสิ่งกอสราง
จากการใชท่ีดินหรือสิ่งกอสรางท่ีใชปองกันและแกไขภาวะนํ้าแลง และนํ้าทวม ตามลําดับ ใหเปนตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

2. นอกจากน้ี มาตรา 69 วรรคสาม มาตรา 60 วรรคหน่ึง มาตรา 81 วรรคสอง และมาตรา 99 วรรคสอง 
บัญญัติใหการนําเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความเสียหายไปวางตอศาลหรือสํานักงานทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน 
และวิธีการในการรับเงินคาทดแทน หรือคาชดเชยความเสียหาย การสั่งใหบุคคลซึ่งกักเก็บนํ้าไวตองเฉลี่ยนํ้าเพ่ือบรรเทา
ความเดือดรอนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ี แบบบัตรประจําตัวหนักงานเจาหนาท่ี การพิจารณาของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบ ตามลําดับ ใหเปนไปตามระเบียบ ประกาศ แบบหรือท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 

3. สทนช. เห็นวา เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติตามขอ 1. และขอ 2. จึงไดยกรางกฎกระทรวง รางระเบียบ  
และรางประกาศ รวม 11 ฉบับดังกลาวข้ึน 

4. คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2562 ไดมีมติ
เห็นชอบรางกฎหมายลําดับรองฯ รวม 11 ฉบับ ตามขอ 2. ตามท่ี สทนช. เสนอ และใหดําเนินการตอไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการ 
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1.1 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกกรรมการผูแทนคณะกรรมการลุมนํ้า  
ในคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ พ.ศ. .... 

1.2 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการลุมนํ้าผูแทนองคกรปกครอง  
สวนทองถ่ิน กรรมการผูแทนองคกรผูใชนํ้า และกรรมการลุมนํ้าผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... 

1.3 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพนจากตําแหนงของกรรมการผูแทนองคกรผูใชนํ้า 
และกรรมการลุมนํ้าผูทรงคุณวุฒิ อันเน่ืองมาจากเหตุบกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอน
ความสามารถ พ.ศ. .... 

1.4 รางกฎกระทรวงกําหนดวัตถุประสงค หนาท่ีและอํานาจและการดําเนินงานขององคกรผูใชนํ้า รวมท้ัง
หลักเกณฑ ข้ันตอน และวิธีการกอตั้งองคกรผูใชนํ้า พ.ศ. .... 

1.5 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ กําหนดคาทดแทนแกบุคคลซึ่งกักเก็บนํ้าไว ตองสูญเสียนํ้า  
ท่ีกักเก็บไวเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ี พ.ศ. .... 

1.6 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการชดเชยความเสียหายแกเจาของหรือผูครอบครองท่ีดิน
หรือสิ่งกอสรางจากการดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขภาวะนํ้าทวม พ.ศ. .... 

1.7 รางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดคาทดแทนการใชท่ีดินหรือสิ่งกอสราง  
และชดเชยความเสียหายแกทรัพยสินของเจาของหรือผูครอบครองท่ีดิน หรือสิ่งกอสรางจากการใชท่ีดินหรือสิ่งกอสราง
เพ่ือการปองกันและแกไขภาวะนํ้าแลงและภาวะนํ้าทวม พ.ศ. .... 

2. ใหความเห็นชอบในหลักการ 
2.1 รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินคาทดแทนหรือคาชดเชยความ

เสียหายไปวางตอศาล หรือสํานักงานวางทรัพย หรือฝากไวกับธนาคารออมสิน และวิธีการรับเงินคาทดแทนหรือคาชดเชย
ความเสียหาย พ.ศ. .... 

2.2 รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสั่งใหบุคคลซึ่งกักเก็บนํ้าไว ตองเฉลี่ยนํ้า
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนในการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพ้ืนท่ี พ.ศ. .... 

2.3 รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561 

2.4 รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบ พ.ศ. .... 
รวม 11 ฉบับ ตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยใหรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและสํานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 15/2562 วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

291062 

 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (JTC) ไทย - ภูฏาน ครั้งท่ี 3 
 
สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. ดังน้ี 

1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งท่ี 3 
2. มอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามผลการประชุมฯ เพ่ือใหความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางไทย 

กับภูฏานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังตารางติดตามผลการประชุมฯ ตามขอ 3.5 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 เห็นชอบมอบหมายสวนราชการท่ีเก่ียวของดําเนินการตามตาราง

ติดตามผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (JTC) ไทย - ภูฏาน ครั้งท่ี 2 ซึ่งไทยเปนเจาภาพจัดการประชุม 
เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพมหานคร โดยผลการประชุมฯ มีประเด็นสําคัญครอบคลุมเก่ียวกับการกระชับ
ความรวมมือดานการคาและการลงทุน และความรวมมือทางเศรษฐกิจดานตางๆ ไดแก ดานการทองเท่ียว ดานการเกษตร 
ดานหัตถกรรม การรักษาพยาบาลในไทย และการติดฉลากสินคาอาหาร รวมท้ังประเด็นอ่ืนๆ เชน ความชวยเหลือ 
ทางเทคนิค การฝกอบรมบุคลากร และการชวยเหลือทางการเงินเก่ียวกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ตามท่ี พณ. เสนอ 

2. ครม. ไดมีมติเมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2562 เห็นชอบทาทีไทยสําหรับการประชุมคณะกรรมการรวมทาง 
การคา (JTC) ไทย – ภูฏาน ครั้งท่ี 3 แบงเปน 3 ประเด็น ไดแก (1) ดานการคาและการลงทุน ซึ่งไทยยินดีใหความ
รวมมือดานการสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางไทยและภูฏาน (2) ดานความรวมมือทางเศรษฐกิจ โดยไทยยินดี 
ใหการสนับสนุนดานการทองเท่ียว การเกษตร หัตถกรรม การแปรรูปอาหาร การออกแบบบรรจุภัณฑและการรักษาพยาบาล 
และ (3) ประเด็นอ่ืนๆ คือ การใหความชวยเหลือของสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
(องคการมหาชน) โดยไทยยินดีใหการสนับสนุนในการฝกอบรมเจาหนาท่ีภูฏานในดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
การบริหารหน้ีสาธารณะและการบริหารโครงการกอสราง 

3. พณ. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการรวมทางการคา (JTC) ไทย - ภูฏาน ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 26 – 27 
กันยายน 2562 ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) 

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

เพ่ือกําหนดทิศทางความสัมพันธทางการคาและการลงทุน
ระหวางไทยกับภูฏาน และจัดทําแนวทางความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
ท่ีท้ังสองฝายมีศักยภาพรวมกันหรือเอ้ือประโยชนตอกัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการของภูฎาน (นายล็อกนัท ชารมา) เปนประธานรวมการประชุม มีสาระสําคัญสรุปได 
ดังน้ี 

3.1 ภาพรวมความสัมพันธทางเศรษฐกิจ  การคาระหวางไทยและภูฏานมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง  
จาก 4 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2557 เปน 39.75 ลานดอลลารสหรัฐ ในป 2561 เพ่ิมข้ึนรอยละ 877 โดยผูนํา 
ท้ังสองประเทศไดตั้งเปาหมายการคาระหวางกันไวท่ี 50 ลานดอลลารสหรัฐ ภายในป 2564 

3.2 การสงเสริมการคาและการลงทุน ไทยยินดีใหการสนับสนุนภูฏานในการสงเสริมการสงออกสินคามายังไทย 
โดยภูฏานสามารถใชสิทธิพิเศษทางภาษีภายใตโครงการการใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกประเทศพัฒนานอยท่ีสุด  
(Duty Free Quota Free : DFQF) ซึ่งครอบคลุมท้ังสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมกวา 6,998 รายการ รวมท้ังไดเชิญชวน
ผูประกอบการภูฏานเขารวมงานแสดงสินคานานาชาติท่ี พณ. จัดข้ึนเปนประจําทุกป อาทิ งาน STYLE Bangkok Fair 
(งานแสดงสินคาไลฟสไตล) งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair (งานแสดงสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ)  
และงาน THAIFEX (งานแสดงสินคาอาหาร) เพ่ือนําเสนอสินคาภูฏานใหเปนท่ีรูจักแกผูซื้อจากท่ัวโลก 

3.3 ความรวมมือทางเศรษฐกิจ ท้ังสองฝายเห็นพองท่ีจะกระชับความรวมมือดานตางๆ ดังน้ี 
3.3.1 ดานการทองเท่ียว สนับสนุนใหการทองเท่ียวแหงประเทศไทย และสภาการทองเท่ียวแหงภูฏาน

ใชกลไกการประชุมคณะทํางานรวมดานการทองเท่ียว ในการหารือและผลักดันความรวมมือดานการทองเท่ียว โดยเฉพาะ
การสงเสริมการทองเท่ียวภายใตแนวคิด “2 อาณาจักร 1 จุดหมายปลายทาง ” (Two Kingdoms One Destination) 
รวมท้ังสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนระหวางองคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 
เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืนของไทยกับสภาการทองเท่ียวของภูฏาน 

3.3.2 ดานการเกษตร  ไทยไดแจงกฎระเบียบและขอบังคับในการนําเขาสินคาเกษตรศักยภาพ 
ของภูฏานมายังไทย โดยสามารถแบงสินคาเปน 3 กลุม คือ (1) สินคาท่ีสามารถสงออกมายังไทยได  ไดแก ควินัว 
หนอไมฝรั่ง เมล็ดบักวีต ถ่ังเชา และเห็ด โดยภูฏานจะตองแนบใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate)  
ซึ่งออกโดยหนวยงานของภูฏานประกอบการสงออกสินคามายังไทย (2) สิ่งตองหาม  ไดแก แอปเปล สม และมันฝรั่ง  
ซึ่งภูฏานจะตองสงหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรใหกับกรมวิชาการเกษตรของไทยในการนําเขาสินคาพรอมกับ
รายละเอียดทางวิชาการของสินคา เพ่ือประกอบการดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงศัตรูพืชของไทย และ (3) นํ้าผึ้ง จัดอยู
ในสินคาควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว ซึ่งภูฏานจะตองสงหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรใหกับกรมปศุสัตว
ของไทย เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป 

3.3.3 ดานหัตถกรรม  ไทยยินดีใหการสนับสนุนดานหัตถกรรมแกภูฏานภายใตบันทึกความเขาใจ 
วาดวยการพัฒนาองคความรูในดานศิลปหัตถกรรมระหวางศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ (องคการมหาชน)  
ของไทย กับกรมอุตสาหกรรมครัวเรือนของภูฏาน 

3.4 ประเด็นอ่ืนๆ ไดแก 
3.4.1 ภูฏานแสดงความสนใจในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบตางๆ เชน การบริการ
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เช่ือมโยงขอมูลหนวยงานภาครัฐและเอกชนสําหรับการนําเขา สงออกและโลจิสติกส (National Single Window)  
และการข้ึนทะเบียนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร (Geographical lndication : GI) เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา ซึ่ง พณ.  
มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาระบบดังกลาวจึงยินดีสนับสนุนความชวยเหลือทางวิชาการแกภูฏาน 

3.4.2 ภูฏานมีนโยบายในการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมและทาเรือบก (Dry Port) เพ่ือดึงดูด 
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและอํานวยความสะดวกทางพิธีการศุลกากรสําหรับการสงออกและนําเขา โดยแสดง
ความสนใจท่ีจะมีความรวมมือระหวางกรมอุตสาหกรรมภูฏานและการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ไทยจึงขอให
ภูฏาน แจงขอมูลกฎระเบียบดานการลงทุนและโครงการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศใหไทยทราบ  
เพ่ือประชาสัมพันธใหกับนักลงทุนไทยท่ีสนใจ โดยเฉพาะในสาขาท่ีไทยมีศักยภาพ อาทิ การกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน 
การโรงแรม และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับการทองเท่ียว 

3.5 พณ. เสนอตารางติดตามผลการประชุม เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของ สรุปได 
ดังน้ี 

ประเด็น หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
1. ดานการสงเสริมการคาและการลงทุน 

การสงเสริมการคาและการลงทุน พณ. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
2. ดานความรวมมือทางเศรษฐกิจ 

2.1 ดานทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา การทองเท่ียวแหง
ประเทศไทย องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 
เพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) 

2.2 ดานเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2.3 ดานหัตถกรรม ศูนยสงเสริมศิลปาชีพระหวางประเทศ พณ. 

3. ประเด็นอ่ืนๆ 
3.1 การใหความชวยเหลือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมศุลกากร พณ. 
3.2 การพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมและทาเรือบก 

(Dry Port) 
การทาเรือแหงประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย พณ. สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบท้ัง 2 ขอ ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 
2. ใหกระทรวงพาณิชยและสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรับความเห็นของสํานักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 


