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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 17 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

171262 

 
เรื่อง : ขออนุมัติกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ (เชาท่ีดินเพ่ือเปนท่ีตั้งหนวยงานของกรมประมง ระยะเวลา 20 ป) 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
๑. อนุมัติกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณในการเชาท่ีดินเพ่ือเปนท่ีตั้งของหนวยงานราชการระยะเวลา ๒๐ ป 

(วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๗๖) ในวงเงินท้ังสิ้น ๓6,085,407 บาท โดยเบิกจายจากงบประมาณ
รายจายประจําปของกรมประมง 

๒. อนุมัติชําระคาเชาโดยแบงเปน 
2.1 คาเชาคางจาย ตั้งแตวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวม ๖ ป และคาใชจายอ่ืนๆ 

(คาธรรมเนียม คาประกัน คาทําสัญญา) ในวงเงินท้ังสิ้น ๑๑,609,156 บาท โดยเบิกจายจากงบประมาณรายจาย
ประจําปของกรมประมง 

2.2 คาเชารายป เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๗๖ รวม ๑๔ ป ชําระคา
เชาเปนรายปตามอัตราท่ีกําหนด โดยเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปตั้งแต 2563 - 2576 ของกรมประมง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอเรื่องขออนุมัติกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ โดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อ

วันท่ี 28 มีนาคม 2560 อนุมัติตามความเห็นของสํานักง บประมาณ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) 
รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป  
และใหกระทรวงการคลังเปนหนวยงานหลักรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณากําหนดแนวทาง/มาตรการปองกัน  
หรือแกไขปญหากรณีท่ีหนวยงานของรัฐผูถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและสิ่งปลูกสรางไดปรับอัตราคาเชาท่ีดินและสิ่งปลูกสราง  
ท่ีหนวยงานราชการอ่ืนไดเชาใชประโยชน 

2. กระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ ไดดําเนินการจัดใหมีการประชุมรวมกับสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงาน
ของรัฐท่ีเก่ียวของ และเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2561 ดังน้ี 

1) เห็นชอบการกําหนดแนวทางการดําเนินการกรณีหนวยงานของรัฐผูถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและสิ่งปลูกสราง

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือกรมประมงจะไดดําเนินการชําระคาเชาดังกลาวตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ไดจัดใหสวนราชการเชาใชประโยชน โดยปรับปรุงอัตราคาเชาเพ่ิมข้ึนไมเกินรอยละ ๓ ตอปและใหมีการทบทวนอัตรา  
คาเชาทุก ๕ ป เพ่ือใหสอดคลองกับดัชนีราคาผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลง 

2) ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) นําแนวทางการดําเนินการปรับปรุงอัตราคาเชาไปทําความ
ตกลงกับสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ  เพ่ือใหไดอัตราคาเชาท่ีดินท่ีเหมาะสมและเปนธรรมอันจะเปนการลดภาระ
งบประมาณของรัฐ และเปนการดําเนินการท่ีถูกตองตามข้ันตอน ตามกฎหมาย 

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง) ไดดําเนินการ ดังน้ี 
1) การทบทวนความจําเปนและเหมาะสมของภารกิจ กรมประมงพิจารณาแลวเห็นวา ภารกิจของกรมประมง

มีความจําเปน ไดพัฒนาพ้ืนท่ีใหมีทาเทียบเรือไวสําหรับจอดเรือท่ีใชในการปฏิบัติงาน ถานําเรือไปจอดหนวยอ่ืน  
ของกรมประมงก็จะเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน รวมท้ังพ้ืนท่ีดังกลาวมีอาคารสิ่งกอสรางของหนวยงานกรมประมง ๓ หนวยงาน 
และครุภัณฑทางวิทยาศาสตรซึ่งมีราคาสูง การเคลื่อนยายอาจทําใหครุภัณฑและอุปกรณเกิดการชํารุดเสียหาย 

2) กรมประมงไดทําหนังสือถึงสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ขอความอนุเคราะหใหพิจารณาทบทวน
อัตราคาเชาท่ีดินศาสนสมบัติกลาง ลออ บางพ่ึง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติพิจารณาแลว อนุมัติใหกรมประมงเชาท่ีดินดังกลาว โดยมรีะยะเวลาการเชา ๒๐ ป นับตั้งแตวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 
ถึงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๗๖ ปรับอัตราคาเชาใหมโดยปรับเพ่ิมประมาณ ๑๕ % ทุกระยะ ๕ ป และใหกรมประมง
ชําระคาเชา คาธรรมเนียมตางๆ ท่ีคางชําระ (ตั้งแตวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ในวันท่ีจัดทําสัญญาเชา 

มติ ครม. : อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของกระทรวงการคลัง
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 17 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

171262 

 
เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เหลือจาย ไปสมทบงบลงทุน ครุภัณฑ  จากรายการ

กอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนงบลงทุน ครุภัณฑปเดียว 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. ทราบ การเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เหลือจาย ไปสมทบ  
งบลงทุน ครุภัณฑ  จากรายการกอหน้ีผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนงบลงทุน ครุภัณฑปเดียว  
รายการเครื่องยนตสํารองสําหรับเครื่องบินขนาดกลาง ตําบลนครสวรรคออก อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
วงเงิน 34,300,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงาน

พ้ืนฐานดานการจัดการนํ้าและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิตการสนับสนุน
การปฏิบัติการฝนหลวงและบริการดานการบิน กิจกรรมบริการดานการบิน งบลงทุน ครุภัณฑรายการเครื่องยนตสํารอง
สําหรับเครื่องบินขนาดกลาง ตําบล นครสวรรคออก  อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1 เครื่อง  
(ผูกพันสัญญาป พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) วงเงิน 34,300,000  บาท โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายการดังกลาว  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนเงิน 10,400,000 บาท แตเน่ืองจากบริษัท  
เอ.ไอ.ซ.ีอี.เอนเตอรไพรส (ไทย) จํากัด มีการสงมอบงานเร็วกอนกําหนด จึงมีความประสงคขอเปลี่ยนแปลง เงินจัดสรร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เหลือจาย จากงบลงทุนรายการซอมใหญอากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร วงเงิน 23,๙00,000 บาท ไปสมทบ ลงทุน ครุภัณฑรายการเครื่องยนตสํารองสําหรับเครื่องบินขนาดกลาง 
ตําบลนครสวรรคออก อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1 เครื่อง (ผูกพันสัญญาป พ.ศ. 2562 – พ.ศ. 2564) 
เพ่ือเบิกจายภายในเดือนกันยายน 2562 ใหแลวเสร็จ 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ฝล.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงและบริการดานการบิน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 17 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

171262 

 
เรื่อง : รางเอกสารขอบเขตหนาท่ีของศูนยระดับโลกเพ่ือการศึกษาแมนํ้าโขง 
 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบตอรางเอกสารขอบเขตหนาท่ี (Term Of Reference : TOR) ของศูนยระดับโลกเพ่ือการศึกษา

แมนํ้าโขง (the Global Center for Mekong Studies : GCMS) 
2. อนุมัติใหสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ (สป.กต.)  

ในฐานะ GCMS Thailand Center โดยผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
ใหการรับรอง TOR ของศูนย GCMS 

3. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของราง TOR ของศูนย GCMS ของให กต. สามารถดําเนินการได
โดยคํานึงถึงผลประโยชนของไทย โดยไมตองเสนอการปรับปรุงแกไขถอยคําน้ันใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. แนวคิดการจัดตั้งศูนยระดับโลกเพ่ือการศึกษาแมนํ้าโขงเปนขอมูลเสนอจีนในการประชุมรัฐมนตรีตางประเทศ

กรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ครั้งท่ี 2 ท่ีเมืองเสียมราฐ กัมพูชา เมื่อเดือนธันวาคม 2559 มีวัตถุประสงคเพ่ือเปน
เครือขายของสถาบันคลังสมองในกลุมประเทศสมาชิกกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง เพ่ือสงเสริมความรวมมือ  
และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตอมาสถาบันเพ่ือการศึกษาระหวางประเทศจีนและสถาบันเพ่ือการสงเสริมความรวมมือ
และสันติภาพกัมพูชาไดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศวาดวยความรวมมือแมโขง – ลานชาง  
เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2560 ท่ีกรุงพนมเปญ กัมพูชา และเชิญผูแทนสถาบันการตางประเทศและสถาบันการทูต  
จากประเทศสมาชิกกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง 6 ประเทศ ไดแก กัมพูชา จีน ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม 
เขารวมและประกาศการจัดตั้งศูนยระดับโลกเพ่ือการศึกษาแมนํ้าโขงดังกลาว ซึ่งท่ีประชุมผูนํากรอบความรวมมือแมโขง – 
ลานชาง ครั้งท่ี 2 เมื่อเดือนมกราคม 2561 ไดรับรองปฏิญญาพนมเปญ (Phnom Penh Declaration) ระบุแสดงความ
ยินดีท่ีไดมีการจัดตั้งศูนยระดับโลกเพ่ือการศึกษาแมนํ้าโขง ซึ่งเปนหน่ึงในพัฒนาการท่ีเปนรูปธรรมของกรอบความรวมมือ
แมโขง – ลานชาง 

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

เพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวางศูนยระดับชาติฯ ของประเทศ
สมาชิกกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ศูนยระดับโลกเพ่ือการศึกษาแมนํ้าโขง ประกอบดวยประเทศสมาชิก 6 ประเทศขางตน โดยในแตละประเทศ
ไดจัดตั้งศูนยระดับชาติ (GCMS National Center) ของตน เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูประสานงาน (focal point) ระหวาง
ภาครัฐกับภาควิชาการ และสงเสริมการมีสวนรวมของสถาบัน /องคกรระดับภูมิภาคและระหวางประเทศในประเด็น  
ท่ีเก่ียวกับกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ท้ังน้ี ในสวนของประเทศไทย กระทรวงการตางประเทศไดมอบหมาย  
ใหสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ สํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาท่ีเปนศูนยระดับชาติของศูนยระดับโลก  
เพ่ือการศึกษาแมนํ้าโขง (GCMS Thailand Center) 

3. ศูนยระดับโลกเพ่ือการศึกษาแมนํ้าโขงไดจัดการประชุม GCMS Regional Workshop และ GCMS Coordinators’ 
Meeting ปละ 2 – 3 ครั้ง โดยมีผูแทนจากศูนยระดับชาติของท้ัง 6 ประเทศเขารวม ซึ่งในการประชุมท่ีเมืองเสียมราฐ 
ระหวางวันท่ี 29 – 31 ตุลาคม 2561 ไทยไดเสนอใหมีการจัดทําเอกสารขอบเขตหนาท่ีของศูนยระดับโลก  
เพ่ือการศึกษาแมนํ้าโขง เพ่ือเปนกรอบการดําเนินงานท่ีชัดเจนของศูนยฯ ตอมา GCMS China Center ไดยกรางเอกสาร
ขอบเขตหนาท่ีของศูนยฯ ซึ่งท่ีประชุม GCMS Coordinators’ Meeting ไดพิจารณาหารือรางเอกสารดังกลาว  
อยางตอเน่ือง 

4. ในการประชุม GCMS Coordinators’ Meeting ท่ีหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ระหวางวันท่ี 27 – 29 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมไดขอใหศูนยระดับชาติฯ ของทุกประเทศนํารางเอกสารขอบเขตหนาท่ี
กลับไปพิจารณาและแจงผลเพ่ือแสดงความพรอมในการรับรอง (adoption) รางเอกสารดังกลาวภายในเวลาหน่ึงเดือน 
และรับทราบข้ันตอนกระบวนการรับรองรางเอกสารของฝายไทยท่ีจะตองนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบกอน
จึงจะดําเนินการตอไป ท้ังน้ี ในชวงเวลาท่ีผานมา กระทรวงการตางประเทศ โดยสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ  
ไดหารืออยางใกลชิดกับหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
ของกระทรวงการตางประเทศ 

5. รางเอกสารขอบเขตหนาท่ีศูนยระดับโลกเพ่ือการศึกษาแมนํ้าโขง มีวัตถุประสงค เพ่ือกําหนดกรอบการ
ดําเนินงานของศูนยฯ โดยแบงเปน 6 สวน ไดแก (1) อารัมภบท ซึ่งกลาวถึงความเปนมา และวัตถุประสงคการจัดตั้ง
ศูนยฯ (2) วิสัยทัศน ระบุความมุงหมายในการเปนเครือขายของสถาบันคลังสมองในกลุมประเทศสมาชิกกรอบความ
รวมมือแมโขง – ลานชาง (3) การดําเนินงาน กลาวถึงบทบาทของศูนยระดับชาติฯ และแนวทางการดําเนินงานผาน  
การประชุมผูประสานงานของศูนยฯ (4) กิจกรรม ใหความสําคัญกับแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมตามหลักการท่ีระบุ
ในท่ีประชุมนํากรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง รวมท้ังสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และข้ันตอนของ
ประเทศสมาชิก (5) งบประมาณ โดยงบประมาณหลักจะมาจากกองทุนพิเศษกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง  
(MLC Special Fund) และ (6) กระบวนการทบทวนเอกสารฯ ซึ่งดําเนินการโดยผูประสานงานของศูนยฯ เมื่อเห็นวา
เหมาะสมและมีความจําเปน 

6. กระทรวงการตางประเทศโดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายพิจารณาแลวเห็นวา รางเอกสารขอบเขตหนาท่ี  
ของศูนยระดับโลกเพ่ือการศึกษาแมนํ้าโขงเปนเอกสารท่ีกําหนดกรอบการดําเนินงานของศูนยฯ เพ่ือสงเสริมความรวมมือ
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ระหวางศูนยระดับชาติฯ ของประเทศสมาชิกกรอบความรวมมือแมนํ้าโขง – ลานชาง โดยเปนเรื่องท่ีเก่ียวของ  
กับความสัมพันธระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย และสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการซึ่งเปนหนวยงาน
ท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีเปนศูนยระดับชาติฯ ของไทย (GCMS Thailand Center) เปนหนวยงานภายใตสํานักงาน
ปลัดกระทรวง มิไดเปนหนวยงานระดับกรม กอปรกับศูนยระดับโลกเพ่ือการศึกษาแมนํ้าโขงอาจมีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับ
กรมอ่ืนๆ ของกระทรวงการตางประเทศและมีขอเสนอและเชิงนโยบายตอรัฐบาลไทย ซึ่งอาจมีผลตอความสัมพันธ
ระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศจึงเห็นควรเสนอเรื่องใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามมาตรา 4 (7) ของพระราช
กฤษฎีกาวาดวยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

มติ ครม.  : เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็น 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางเอกสารขอบเขตหนาท่ีของศูนย  
ระดับโลกเพ่ือการศึกษาแมนํ้าโขง ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว 
ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผล 
และประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 17 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

171262 

 
เรื่อง : การลงนามในรางความตกลงสําหรับดําเนินโครงการภายใตกองทุนพิเศษกรอบความรวมมือแมโขง - ลานชาง 
 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. เห็นชอบรางความตกลงสําหรับดําเนินโครงการภายใตกองทุนพิเศษกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง 
2. อนุมัติใหปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนาม  

ในรางความตกลงสําหรับดําเนินโครงการภายใตกองทุนพิเศษกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง 
3. หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขรางความตกลงดังกลาว ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอ

ผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ทส. รายงานวา สาธารณรัฐประชาชนจีนรับขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพิเศษ

กรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง (Mekong – Lancang Cooperation (MLC) Special Fund) ประจําป พ.ศ. 2561 
ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยกรมปาไม สงขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน  
และไดรับการอนุมัติ จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการ Demonstration on Forestry Poverty Alleviation in 
Thailand งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน จํานวน 2,430,000 หยวน (RMB) และกระทรวงการตางประเทศมีหนังสือ
แจงวา สาธารณรัฐประชาชนจีนพรอมท่ีจะสงมอบเงินท่ีไดรับอนุมัติหลังจากการลงนามในรางความตกลงสําหรับดําเนิน
โครงการภายใตกองทุนพิเศษกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง (Agreement on the Cooperation on Project of 
the Mekong – Lancang Cooperation Special Fund) ระหวางหนวยงานไทยท่ีเสนอโครงการกับสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยในโอกาสแรก ท้ังน้ี ใหปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
หรือผูแทนระดับรองปลัดกระทรวงข้ึนไปเปนผูลงนามในรางความตกลงดังกลาว 

2. รางความตกลงฯ เปนความรวมมือระหวางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจําประเทศไทย ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “ฝายไทย” และ “ฝายจีน” ตามลําดับ โดยมีวัตถุประสงค

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

เพ่ือใหหนวยงานสามารถดําเนินโครงการไดตามแผนท่ีวางไว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพ่ือกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการงบประมาณโครงการท่ีไดรับอนุมัติจากฝายจีนใหเกิดประสิทธิภาพและผลลัพธท่ี
เปนรูปธรรมสําหรับความรวมมือแมโขง – ลานชาง มีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี 

(1) หลักการเบ้ืองตน : มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดสันติภาพและความมั่นคั่ง ตอสมาชิกกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง 
โดยปฏิบัติตามเจตนารมณในการปรึกษาหารือ ความรวมมือ การชวยเหลือและมีผลประโยชนรวมกัน เคารพกฎหมาย  
และกฎระเบียบของท้ังไทยและจีน และรวมกันติดตามประเมินโครงการและการใชกองทุน 

(2) โครงการท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ  : ไดแก โครงการ Demonstration on Forestry Poverty 
Alleviation in Thailand จํานวนเงิน 2,430,000 หยวน (RMB) 

(3) การจัดสรรงบประมาณ : ฝายจีนจะจัดสรรงบประมาณเปนจํานวนเต็มใหกับฝายไทย ภายใน 20 วันทําการ 
หลังจากการลงนามในรางความตกลงฯ และฝายไทยจะแจงการไดรับเงินอยางเปนทางการ ภายใน 10 วันทําการ 
หลังจากไดรับการจายเงิน 

(4) การบริหารจัดการและประเมินผล : ฝายไทยมอบหมายใหกรมปาไม รับผิดชอบในการวางแผนและดําเนิน
โครงการ รวมท้ังบริหารงบประมาณโครงการฯ โดยสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําหนาท่ี
กํากับ ดูแล ตรวจสอบความกาวหนา ประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการและการใชงบประมาณใหเปนไปตาม
ขอกําหนด ท้ังน้ี ฝายไทยจะเรงรัดหนวยงานดําเนินโครงการจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการเมื่อเสร็จสิ้นแลว รวมท้ัง
ดําเนินการเบิกจายใหแลวเสร็จภายใน 2 เดือน หลังโครงการเสร็จสมบูรณ และนําสงงบประมาณสวนท่ีเหลือใหแกฝายจีน
ภายใน 3 เดือน หลังจบโครงการ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนรางความตกลงสําหรับดําเนินโครงการภายใตกองทุนพิเศษกรอบความรวมมือแมโขง – ลานชาง ในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกลาวตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญา
เก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 

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

ครั้งท่ี 22/2562 วันอังคารท่ี 17 ธันวาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

171262 

 
เรื่อง : สรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 7/2562 
 

สารัตถะ :  รศก. (คณะกรรมการฯ) เสนอ ครม. พิจารณา ใหความเห็นชอบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 7/2562 
เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ ไดมีการประชุมครั้งท่ี ๗ /๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธาน และมีมติการประชุม ดังน้ี 
1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสท่ีสามของป ๒๕๖๒ และแนวโนมป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ และแนวทางการบริหาร

เศรษฐกิจในระยะตอไป 
๑) สถานการณเศรษฐกิจของประเทศหลักหลายประเทศในไตรมาสท่ีสามของป ๒๕๖๒ ขยายตัวในอัตราท่ี

ชะลอลงตอเน่ืองและต่ําท่ีสุดในรอบหลายไตรมาส เน่ืองจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกในภาพรวมและผลกระทบของ
การดําเนินมาตรการกีดกันทางการคา สําหรับเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสาม ป ๒๕๖๒ ขยายตัวรอยละ ๒.๔ ปรับตัวดีข้ึนจาก
การขยายตัวรอยละ ๒.๓ ในไตรมาสกอนหนา (%YoY) รวม ๙ เดือนแรกของป ๒๕๖๒ เศรษฐกิจไทยขยายตัวรอยละ ๒.๕ 

๒) แนวโนมเศรษฐกิจไทยในป ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ คาดวาเศรษฐกิจไทยในไตรมาสสุดทายของป ๒๕๖๒  
มีแนวโนมท่ีจะขยายตัวดีข้ึนจากไตรมาสท่ีสามและจะทําใหเศรษฐกิจไทยในป ๒๕๖๒ ขยายตัวรอยละ ๒.๖ สําหรับในป 
๒๕๖๓ คาดวาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในชวงรอยละ ๒.๗ - ๓.๗ ปรับตัวดีข้ึนอยางชาๆ จากป ๒๕๖๒ 

๓) แนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจในชวงท่ีเหลือของป ๒๕๖๒ ควรใหความสําคัญกับ ๒ แนวทาง  
ท่ีสําคัญ ไดแก (๑) การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใชจายและการลงทุนของภาครัฐ  
และ (๒) การสรางความเช่ือมั่นและสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน สําหรับแนวทางการจัดการเศรษฐกิจ
ในป ๒๕๖๓ ประกอบดวย ๕ แนวทางท่ีสําคัญ ดังน้ี (๑) การดูแลเกษตรกร ผูมีรายไดนอย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
และเศรษฐกิจฐานราก โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมการปองกันผลกระทบจากภัยแลงท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน (๒) การรักษา  
แรงขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจจากการใชจายและการลงทุนภาครัฐ (๓) การขับเคลื่อนการสงออกในป ๒๕๖๓ 

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

เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําขอเสนอแนะตอปญหาเศรษฐกิจ
ไปศึกษาความเปนไปไดเพ่ือนําไปปฏิบัติ และกําหนดมาตรการรองรับ  
ท่ีเหมาะสม และนําไปปฏิบัติตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ใหสามารถขยายตัวไดไมต่ํากวารอยละ ๓ (๔) การขับเคลื่อนภาคการทองเท่ียวใหสามารถขยายตัวและสนับสนุนเศรษฐกิจ
ในภาพรวมไดอยางตอเน่ือง และ (๕) การสรางความเช่ือมั่นและสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน 

4) การประชุมมีการอภิปรายประเด็นท่ีอาจสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจ อาทิ การแข็งคาของเงินบาท  
ในปจจุบันท่ีสงผลกระทบตอภาคการสงออกและยังสงผลตอเน่ืองไปยังภาคการผลิตและการลงทุน รวมท้ังภาค  
การทองเท่ียว จํานวนผูวางงานในไตรมาสท่ีสามของป 2562 อยูในระดับปกติ การช้ีแจงขอมูลท่ีถูกตองและสราง  
ความเช่ือมั่นตอภาวะเศรษฐกิจใหแกประชาชนและนักลงทุนเปนสิ่งท่ีจําเปนและตองรีบดําเนินการ และสถานการณ  
ภาคเกษตรตองมีการติดตามและประเมินผล การยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตร รวมท้ังการบริหารจัดการและเตรียมแหลงนํ้า
เพ่ือการเกษตรใหเพียงพอสําหรับฤดูแลงในป 2563 

5) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ รับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีสามของป ๒๕๖๒  
และแนวโนมเศรษฐกิจไทยในป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ และกรอบแนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจใน ป ๒๕๖๓  
ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินําเสนอ และนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของไปหารือรวมกัน โดยเฉพาะในประเด็นท่ีสําคัญๆ ไดแก การเรงรัดการลงทุนภายในประเทศ การดูแลคาเงินบาท 
การติดตามสถานการณดานแรงงานและภาคเกษตร การติดตามมาตรการของรัฐบาลเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีได
ดําเนินการไปแลว ตลอดจนการดูแลระดับสินคาเกษตร และการติดตามสถานการณนํ้าเพ่ือการเกษตรและการเตรียม
แหลงนํ้าไวใหเพียงพอสําหรับการทําการเกษตรโดยเฉพาะใน ฤดูแลงป ๒๕๖๓ รวมถึงการพิจารณาโครงการลงทุนดาน
การบริหารจัดการนํ้าโดยคํานึงถึงความคุมคาของ การลงทุน 

2. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอปญหาเศรษฐกิจของภาคเอกชน 
๑) ภาคเอกชน ๔ แหง ประกอบดวย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ผูประกอบการ

นํ้ามันปาลม โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะท่ีสําคัญ ดังน้ี  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เสนอใหภาครัฐพิจารณา
มอบหมายใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หารือรวมกับภาคเอกชน เพ่ือพิจารณามาตรการจูงใจ “ชิม ชอป ใช ”  
ในระยะตอไป สมาคมธนาคารไทย เสนอใหรัฐบาลพิจารณาออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจตอเน่ืองไปถึงป ๒๕๖๓  
โดยมาตรการจะตองกระจายไปถึงธุรกิจขนาดเล็ก รายใหญ และเศรษฐกิจฐานราก ท้ังในสวนกลางและภูมิภาค  
และผูประกอบการนํ้ามันปาลม เสนอใหภาครัฐพิจารณามอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของบูรณาการรวมกัน เพ่ือสงเสริม
ใหเกษตรกรปลูกปาลมตามมาตรฐาน RSPO รวมถึงกําหนดมาตรการแกปญหาราคาปาลมนํ้ามันในประเทศ 

๒) คณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ รับทราบความเห็นและขอเสนอแนะตอปญหาเศรษฐกิจ  
ของภาคเอกชน โดยมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของศึกษาความเปนไปไดในการนําเสนอของภาคเอกชนไปปฏิบัติ  
และพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาเศรษฐกิจ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลว เห็นควรรับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี

ฝายเศรษฐกิจ ครั้งท่ี  ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี  ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามท่ีคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจเสนอ 
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เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําขอเสนอแนะตอปญหาเศรษฐกิจไปศึกษาความเปนไปไดเพ่ือนําไปปฏิบัติ และกําหนด
มาตรการรองรับท่ีเหมาะสม และนําไปปฏิบัติตอไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตีฝายเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 
ตามท่ีคณะกรรมการรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจเสนอ และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตามสรุปผล  
การประชุมดังกลาวใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป 

2. ใหกระทรวงคมนาคม สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวน
ท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 


