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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 27 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

270862 

 
เรื่อง : กรอบการเจรจาของประเทศไทยและองคประกอบคณะผูแทนไทยเพ่ือเขารวมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ

วาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย สมัยท่ี 14 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบทาทีการเจรจาของประเทศไทย สําหรับเปนกรอบ  
ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย สมัยท่ี 14 

2. ขอใหคณะรัฐมนตรีรับทราบองคประกอบคณะผูแทนไทยเขารวมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย สมัยท่ี 14 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ทาทีการเจรจาของประเทศไทย กรมพัฒนาท่ีดินไดจัดทําทาทีการเจรจาของประเทศไทยตามประเด็นสําคัญ

ของอนุสัญญาฯ ประกอบดวย หลักการการพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทท่ีเก่ียวของกับอนุสัญญาฯ การเพ่ิมประสิทธิภาพ  
การดําเนินงานของอนุสัญญาฯ แนวทางการดําเนินงานของอนุสัญญาฯ ในป 2563 – 2564 และประเด็นอ่ืนๆ สําหรับ
ใชเปนกรอบในการเจรจาในระหวางการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ 

2. โดยมีองคประกอบผูแทนไทย เพ่ือเขารวมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพ  
เปนทะเลทราย สมัยท่ี 14 ระหวางวันท่ี 2 – 13 กันยายน 2562 ณ the India Expo Center and Mart กรุงนิวเดลี 
ประเทศอินเดีย ดังน้ี (1) อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน หัวหนาคณะผูแทนไทย (2) ผูแทนกรมพัฒนาท่ีดิน 5 คน (3) ผูแทนกรม
ชลประทาน 1 คน (4) ผูแทนสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 3 คน (5) ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
1 คน ( 6) ผูแทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 1 คน ( 7) ผูแทนกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 2 คน  
(8) ผูแทนกรมปาไม 1 คน  (9) ผูแทนสมาคมดินและปุยแหงประเทศไทย 1 คน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและรับทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับ
ความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนกรอบการเจรจาของประเทศสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (พด.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือพัฒนาความรวมมือและการดําเนินงานตามอนุสัญญาฯ  
ใหมีประสิทธิภาพและมีความกาวหนาเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคคือ 
ความสําเร็จในการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย ความเสื่อมโทรม
ของดิน การบรรเทาผลกระทบจากภัยแลง และการแกไขปญหาความ
ยากจน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สหประชาชาติวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปนทะเลทราย สมัยท่ี 14 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับ
หลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

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

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 27 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

270862 

 
เรื่อง : แตงตั้งขาราชการการเมือง (นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา และ นายวิชัย ดานรุงโรจน) 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาแตงตั้งขาราชการการเมือง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ตามท่ีไดมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายเฉลิมชัย ศรีออน เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร  

และสหกรณ ตามประกาศ ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2562 น้ัน 
2. เพ่ือใหการบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ  

และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเห็นสมควรแตงตั้งขาราชการการเมือง ดังตอไปน้ี 
(1) นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา  ใหดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ 
(รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ)) 

(2) นายวิชัย ดานรุงโรจน ใหดํารงตําแหนง ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 
(รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ)) 

ท้ังน้ี รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) กํากับการบริหารราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ไดเห็นชอบใหนําเรื่องดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีดวยแลว 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สร.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบาย  
ของรัฐบาล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 27 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

270862 

 
เรื่อง : การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (นายวราวุธ ชูธรรมธัช และคณะ) (กระทรวงเกษตร

และสหกรณ) 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหดํารง
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 9 ราย ดังน้ี 

1. นายวราวุธ ชูธรรมธัช  ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง 

2. นางอุมาพร พิมลบุตร  ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง 

3. นายพิศาล พงศาพิชณ ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง 

4. นายสําราญ สาราบรรณ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
5. นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ ดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
6. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมการขาว 
7. นายมีศักด์ิ ภักดีคง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมประมง 
8. นายปราโมทย ยาใจ ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
9. นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง  ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง  

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป เพ่ือทดแทนผูท่ีจะเกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยนหมุนเวียน  
และรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ) ไดใหความเห็นชอบดวยแลว 
 
 

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

เพ่ือใหการบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับนโยบาย  
ของรัฐบาล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การเสนอแตงตั้งขาราชการตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอดังกลาว ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ไดขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

2. การเสนอแตงตั้งในครั้งน้ี รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)  กํากับการบริหารราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ไดใหความเห็นชอบดวยแลว และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ใหนํากราบเรียน
นายกรัฐมนตรีตอไป ประกอบคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหนายกรัฐมนตรีเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ อนุมัติ หรือมีคําสั่ง
ในเรื่องท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีเปนมติของคณะรัฐมนตรีตั้งแตวันท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ 

มติ ครม. : อนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร
ระดับสูง จํานวน 7 ราย ดังน้ี 

1. นายวราวุธ ชูธรรมธัช  ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง 

2. นางอุมาพร พิมลบุตร  ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง 

3. นายพิศาล พงศาพิชณ ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง 

4. นายสําราญ สาราบรรณ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
5. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมการขาว 
6. นายมีศักด์ิ ภักดีคง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมประมง 
7. นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง  ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง  

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร 
ท้ังน้ี ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดขอใหสํานักงานองคมนตรีนําความ
กราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหขาราชการท้ัง 7 ราย ดังกลาวพนจากตําแหนงเดิม และแตงตั้ง  
ใหดํารงตําแหนงใหมตอไปแลว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 27 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

270862 
 

เรื่อง : การขอขยายระยะเวลาบันทึกความตกลงการขยายการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตร  การพัฒนาอยางยั่งยืนในทะเล
เอเชียตะวันออกในประเทศไทย (พ.ศ. 2558 – 2562) 

 

สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบเอกสารการขอขยายระยะเวลาบันทึกความตกลงการขอขยาย  
การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย (พ.ศ. 2558 - 2562) 
และใหความเห็นชอบใหปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนผูลงนามในเอกสารการขอขยายระยะเวลา
บันทึกความตกลงฯ รวมกับ หุนสวนเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมทางทะเลในเอกเชียตะวันออก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2560 เห็นชอบและอนุมัติใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ลงนามในเอกสาร Scaling up the implementation of the Sustainable Development Strategy for 
the Seas of East Asia และบันทึกความตกลงการขยายการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืนในทะเล
เอเชียตะวันออกในประเทศไทย กับหุนสวนเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมทางทะเลในเอเชียตะวันออก โดยโครงการ  
มีเปาหมายเพ่ือการจัดการและแกปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลกและชุมชนชายฝงทะเล เพ่ือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยกําหนดแผนการดําเนินงานในมิติตางๆ 
ตั้งแตการกําหนดนโยบายระดับชาติท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทะเลและชายฝง การปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ
และมาตรการดานการเงินท่ีเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมท้ังในระดับชาติ และระดับทองถ่ิน ซึ่งบันทึกความตกลงฯ  
จะสิ้นผลใชบังคับในวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 โดยในสวนของประเทศไทยมีการดําเนินงานในโครงการในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 
ตราด จันทบุรี และระยอง ซึ่งขณะน้ีท้ัง 4 จังหวัด ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานโครงการขยายการดําเนินการ  
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทยแลว แตเน่ืองจากการดําเนินงานโครงการ
ดังกลาวยังไมแลวเสร็จในสวนของการรวบรวม และวิเคราะหขอมูลทางวิชาการท่ีจําเปนเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการจัดการ
ชายฝงแบบบูรณาการในพ้ืนท่ีสาธิตของแตละจังหวัด รวมท้ังการจัดทํารายงานสถานการณชายฝง และการจัดประชุม 
National integrated Coastal Management จึงจําเปนตองขยายระยะเวลาบันทึกความตกลงฯ เพ่ือใหบรรลุ
เปาประสงคของโครงการดังกลาว 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปลี่ยนแปลงวันสิ้นผลใชบังคับของบันทึกความตกลงฯ  
และมีถอยคําท่ีมุงกอใหเกิดพันธกรณีภายใตบังคับกฎหมายระหวาง
ประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว ไมมีขอขัดของในการขยายระยะเวลาบันทึกความตกลงการขอขยาย

การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย (พ.ศ. 2558 - 2562) 
จากวันท่ี 31 สิงหาคม 2562 เปนวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ 

มติ ครม.  : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปดําเนินการตอไป ท้ังน้ี  
หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนรางการขอขยายระยะเวลาบันทึกความตกลงการขยายการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
การพัฒนาอยางยั่งยืนในทะเลเอเชียตะวันออกในประเทศไทย (พ.ศ. 2558 – 2562) ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ  
และไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดําเนินการได 
โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีไทยจะไดรับ จากการปรับเปลี่ยนดังกลาว 
ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 27 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

270862 

 
เรื่อง : การแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีอันเน่ืองมาจากปญหาภัยแลง และอุทกภัยในจังหวัด 
 

สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ ในหลักการกรอบวงเงินง บประมาณในการดําเนินการ วงเงิน 15,800 ลานบาท 
แยกเปน จังหวัดละ 200 ลานบาท จํานวน 74 จังหวัด และสําหรับจังหวัดสุรินทร และบุรีรัมย จังหวัดละ 500 ลานบาท 
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  
โดยมีกรอบแนวทางปฏิบัติการเสนอของงบประมาณเพ่ือแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี 
อันเน่ืองมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรี ไดมีมติเมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานหลัก 

บูรณาการรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
จัดเตรียมมาตรการ แผนงาน/โครงการตาง  ๆ ท่ีมีความพรอมและสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว เพ่ือแกไขและ
บรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนอันเน่ืองจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัดตางๆ โดยดวน 

2. กระทรวงมหาดไทย  จึงไดเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณในการดําเนินการ 
วงเงิน 15,800 ลานบาท แยกเปน จังหวัดละ 200 ลานบาท จํานวน 74 จังหวัด และสําหรับจังหวัดสุรินทร  
และบุรีรัมย จังหวัดละ 500 ลานบาท จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน และไดจัดทําแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหจังหวัดใชเปนกรอบดําเนินการแกไขและบรรเทา
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัดตาง  ๆ โดยแนวทางการจัดทํา
โครงการระบุไว 5 ลักษณะโครงการ ดังน้ี 

(1) การแกไขปญหาการจัดการนํ้าเพ่ือการเกษตร 
(2) การแกไขปญหาการจัดการนํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
(๓) การแกไขปญหาการรักษาระบบนิเวศ 
(๔) การสรางอาชีพ สรางรายได และจางแรงงาน 

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

เพ่ือแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
ในพ้ืนท่ีอันเน่ืองมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ท่ัวประเทศ  
ซึ่งเปนมาตรการท่ีสามารถชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ  
ในหวงเวลาท่ีเหมาะสมและทันตอสถานการณ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(๕) การบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลงและอุทกภัย 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นวา ปญหาภัยแลงและอุทกภัย สงผลใหประชาชนเสียโอกาส  

ในการผลิตและกระทบตอรายไดในครัวเรือน จนอาจทําใหขาดสภาพคลองทางการเงิน และไมสามารถดํารงชีพข้ันพ้ืนฐาน
ซึ่งสงผลกระทบตอเศรษฐกิจชุมชน จึงเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติ ในหลักการกรอบวงเงิน
งบประมาณในการดําเนินแผนงาน/โครงการเพ่ือแกไขและบรรเทาปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีอัน
เน่ืองมาจากปญหาภัยแลงและอุทกภัยในจังหวัด ท่ัวประเทศ  ซึ่งเปนมาตรการท่ีสามารถชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับ
ผลกระทบในหวงเวลาท่ีเหมาะสมและทันตอสถานการณ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ท้ังน้ี ใหกระทรวงมหาดไทยและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

2. ใหกระทรวงมหาดไทยไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 27 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

270862 

 
เรื่อง : โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2562/63 รอบท่ี 1 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2562 /63 รอบท่ี 1   
วงเงินรวมท้ังสิ้น 21,495.74 ลานบาท จําแนกเปน 

(1) ใชแหลงเงินทุนของ ธ.ก.ส.  วงเงิน 20,940.84 ลานบาท เปนคาชดเชยสวนตางระหวางราคาประกัน
กับราคาอางอิง 

(2) คาใชจายในการดําเนินการของ ธ.ก.ส. วงเงิน รวม 554.90 ลานบาท จําแนกเปน 
- ชดเชยตนทุนเงินในอัตรา 2.620%   เปนเงิน 548.65 ลานบาท 
- คาบริหารจัดการรายละ 7 บาท   เปนเงิน      6.25 ลานบาท 

ท้ังน้ี ให ธ.ก.ส. ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงพาณิชยโดยกรมการคาภายใน สํานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และ ธ.ก.ส. ไดหารือรวมกันเมื่อ

วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 เพ่ือจัดทํารายละเอียดโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2562/63 รอบท่ี 1 
สรุปรายละเอียดได ดังน้ี 

1. ชนิดขาวและพ้ืนท่ีดําเนินการ ประกันรายไดขาวเปลือกหอมมะลิ ขาวเปลือกหอมมะลิ นอกพ้ืนท่ี ขาวเปลือกเจา 
ขาวเปลือกหอมปทุมธานี และขาวเปลือกเหนียว ในพ้ืนท่ีเพาะขาวท่ัวประเทศ 

2. ราคาและปริมาณประกันรายได  กําหนดราคาและปริมาณประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต 
2562/63 ณ ราคาความช้ืนไมเกิน 15% ไมเกินครัวเรือนละ 40 ไร โดยชดเชยเปนจํานวนตัน ในแตละชนิดขาว ดังน้ี 

ชนิดขาว ราคาประกันรายได (บาท/ตัน) ครัวเรือนละไมเกิน (ตัน) 
ขาวเปลือกหอมมะลิ 15,000 14 
ขาวเปลือกหอมมะลินอกพ้ืนท่ี 14,000 16 
ขาวเปลือกเจา 10,000 30 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (กข.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเกษตรกรมีรายไดจากการจําหนายขาวเปลือกในราคา  
ท่ีเหมาะสม และสามารถปองกันความเสี่ยงในการจําหนายผลผลิต  
ลดภาระคาใชจายของรัฐบาลในการแกไขปญหาราคาขาวตกต่ํา  
และเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหเกษตรกรสามารถดํารงชีพอยูได 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ขาวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 25 
ขาวเปลือกเหนียว 12,000 16 

กรณีเกษตรกรเพาะปลูกขาวมากกวา 1 ชนิด ใชสิทธ์ิไดไมเกินจํานวนข้ันสูงของขาวแตละชนิดและเมื่อรวมกัน
ตองไมเกินข้ันสูงของชนิดขาวท่ีกําหนดไวสูงสุด 

3. ขาวอายุสั่น (คุณภาพตํ่า) ท่ีไมสามารถเขารวมโครงการฯ ได จํานวน 18 พันธุ ไดแก พันธุ 75 พันธุซี – 75 
พันธุราชินี พันธุพวงทอง พันธุพวงเงิน พันธุพวงเงินพวงทอง พันธุพวงแกว พันธุขาวปทุม พันธุสามพราน 1 พันธุ 039 
(อีกช่ือหน่ึงวาพันธุเจาพระยา และพันธุ PSLCo2001 - 240) พันธุโพธ์ิทอง พันธุขาวคลองหลวง พันธุมาเลเซีย พันธุเตี้ยมาเล 
พันธุขาวมาเล พันธุมาเลแดง พันธุเบตง และพันธุอีเล็ป รวมท้ังสายพันธุอ่ืนซึ่งพบวามีคุณลักษณะเชนเดียวกับขาวอายุสั้น
ท่ีระบุน้ี 

4. เกษตรกรผูมีสิทธิไดรับการชดเชย  เปนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนผูปลูกขาว ปการผลิต 2562/63 (รอบท่ี 1) 
กับกระทวงเกษตรและสหกรณ ท่ีปลูกขาวระหวางวันท่ี 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2562 ยกเวนภาคใต ระหวางวันท่ี 
16 มิถุนายน 2562 – 28 กุมภาพันธ 2563 ท้ังน้ี กรอบระยะเวลาการข้ึนทะเบียนในแตละพ้ืนท่ีใหเปนไปตามระเบียบ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

5. การคํานวณปริมาณผลผลิตของเกษตรกรท่ีจะไดรับสิทธิในการชดเชย  ใหใชปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร 
ตามท่ีคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดหลักเกณฑกลางอางอิงโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวกําหนด 

6. การกําหนดเกณฑกลางอางอิง รายละเอียด วิธีการกําหนดหลักเกณฑกลางอางอิงและระยะเวลาท่ีจะใชสิทธิ
ชดเชยระหวางวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 – 28 กุมภาพันธ 2563 ยกเวนภาคใตตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ –  
31 พฤษภาคม 2563 โดยสามารถใชสิทธิไดตั้งแตวันท่ีเก็บเก่ียวเปนตนไป ยกเวนเกษตรกรท่ีเก็บเก่ียวกอนวันท่ี
กําหนดใหใชสิทธิไดตั้งแตวันท่ีเริ่มโครงการ ท้ังน้ี มอบหมายใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลและกําหนดเกณฑกลางอางอิง
โครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาวเปนผูพิจารณากําหนดรายละเอียดการดําเนินการนําเสนอ นบข. ตอไป 

7. การทําสัญญาและชดเชยสวนตาง 
1) เกษตรกรตองจัดทําสัญญาประกันราคากับ ธ.ก.ส. สาขาในพ้ืนท่ีภูมิลําเนา (ตามทะเบียนบาน)  

ของเกษตรกร สําหรับเกษตรกรท่ีทําการเพาะปลูกขาวคนละจังหวัดท่ีเปนภูมิลําเนาและมีความจําเปนไมสามารถเดินทาง
ไปทําสัญญาประกันราคาท่ีจังหวัดท่ีเปนภูมิลําเนาได อนุโลมใหเกษตรกรทําสัญญาประกันรายไดกับ ธ.ก.ส. สาขาในพ้ืนท่ี
เพาะปลูกไดตามความจําเปนเปนรายๆ ไป 

2) ธ.ก.ส. ชดเชยสวนตางระหวางราคาประกันรายไดกับราคาเกณฑกลางอางอิงเขาบัญชีเกษตรกรโดยตรง 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลวเห็นควรใหความเห็นชอบเรื่องดังกลาว เน่ืองจากไดผานการพิจารณา

ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารขาวแหงชาติ (นบข.) เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม 2562 โดยมีนายกรัฐมนตรี  
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(พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เปนประธานแลวอยางไรก็ตามขอใหกระทรวงพาณิชยเรงรัดใหมีการจัดทํารายละเอียด  
ขอปฏิบัติตางๆ ของโครงการใหมีความถูกตอง ชัดเจน โดยเร็ว เน่ืองจากใกลจะถึงชวงระยะเวลาเก็บเก่ียวและจําหนาย
ขาวเปลือกของเกษตรกรแลว รวมท้ังใหมีการสื่อสารซักซอมและทําความเขาใจแนวทางการดําเนินงานโครงการ  
ใหผูปฏิบัติงานพรอมท้ังประชาสัมพันธรายละเอียด เง่ือนไขตางๆ ในการเขารวมโครงการใหเกษตรกรทราบอยางท่ัวถึง
โดยเร็ว ท้ังน้ี กระทรวงเกษตรและสหกรณจะไดเรงรัดใหเกษตรกรมาข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวอยางถูกตอง  
ตรงตามขอเท็จจริงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นอกจากน้ันขอใหกระทรวงพาณิชยมีการดําเนินมาตรการเพ่ือปองกัน  
กรณีผูประกอบการคาขาวและโรงสีกดราคารับซื้อขาวเปลือกของเกษตรกรใหต่ําลงซึ่งจะเปนภาระงบประมาณของรัฐบาล
ในการชดเชยใหเกษตรกรมากกวาความเปนจริง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว ป 2562/63 รอบท่ี 1 ภายในกรอบวงเงิน 21,495.74 
ลานบาท และใหกระทรวงพาณิชยหารือในรายละเอียดกับกระทรวงการคลัง (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร) สํานักงบประมาณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับคาชดเชยตนทุนเงินและคาบริหารจัดการของธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรใหไดขอยุติท่ีชัดเจนกอน โดยพิจารณาใหอยูในขอบเขตท่ีรัฐสามารถรับภาระไดท้ัง
ในปจจุบันและอนาคตรวมท้ังอยูภายในกรอบสัดสวนวงเงินตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงิน  
การคลังของรัฐ มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แลวใหดําเนินการตอไปได ท้ังน้ี 
ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลังและ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกตของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการ  
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ในการดําเนินโครงการขางตน ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร) กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของวางแผนการดําเนินงานและกําหนดมาตรการตางๆ  
ท่ีเก่ียวของ ใหรอบคอบ รัดกุม และโปรงใส เพ่ือปองกันปญหาตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เชน การควบคุมราคารับซื้อขาว  
ของโรงส/ีผูประกอบการใหเปนไปตามราคาตลาด ไมใหมีการกดราคารับซื้อขาวจนนําไปสูการผลักภาระสวนตางระหวาง
ราคาประกันกับราคาอางอิงใหเปนภาระงบประมาณของรัฐและการกําหนดมาตรการตรวจสอบการข้ึนทะเบียนเกษตรกร
ผูปลูกขาวท่ีเหมาะสมและรัดกุม เพ่ือปองกันการสวมสิทธิและการแจงขอมูลเท็จ เชน ขอมูลจํานวนพ้ืนท่ีปลูก ชนิดของขาว 
รวมท้ังควรกําหนดมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรควบคูไปดวย เชน มาตรการสนับสนุนปจจัยการผลิตเพ่ือใหสามารถ
ชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 27 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

270862 

 
เรื่อง : โครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2562/63 
 

สารัตถะ :  กค. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบ โครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาวนาป  
ปการผลิต 2562/63 และอนุมัติงบประมาณในการดําเนินโครงการดังกลาวเปนวงเงินไมเกิน 25,482.06 ลานบาท 
โดยขอรับเงินชดเชยจากรัฐบาลจากงบประมาณรายจายระจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปตอๆ ไปตามภาระ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง อน่ึง สําหรับคาใชจายเพ่ือชวยเหลือในการเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพขาว ขอให ธ.ก.ส. 
นําเสนอ นบข. เพ่ือพิจารณากอนเสนอ ครม. ตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงการคลังเสนอโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2562/63  

มีรายละเอียดดังน้ี 
1. วัตถุประสงค เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหเกษตรกรสามารถดํารงชีพอยูไดและลดตนทุนการผลิตใหเกษตรกร

มีรายไดเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหเกษตรกรมีความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว 
2. กลุมเปาหมาย เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวปการผลิต 2562 กับกรมสงเสริมการเกษตร 

จํานวนประมาณ 4.31 ลานครัวเรือน โดยจะไดรับเงินชวยเหลือไรละ 500 บาท ครัวเรือนละไมเกิน 20 ไร 
3. วิธีดําเนินโครงการ กรมสงเสริมการเกษตรนําขอมูลรายช่ือเกษตรกรท่ีผานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาว

ป 2562 กับกรมสงเสริมการเกษตร สงให ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ เพ่ือดําเนินการจายเงินใหเกษตรกร โดยผูมีสิทธ์ิ  
ตองเปนเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2562/63 ท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวป 2562 (รอบท่ี 1)  
กับกรมสงเสริมการเกษตร 

4. งบประมาณ วงเงินงบประมาณรวม 25,482.06 ลานบาท แบงเปน 
(1) วงเงินท่ีจายใหเกษตรกรจํานวน 24,810.49 ลานบาท รัฐบาลใชเงินทุน ธ.ก.ส. สํารองจายการดําเนิน

โครงการโดยจัดสรรงบประมาณชดเชยตนทุนเงินให ธ.ก.ส. ในอัตราตนทุนเงิน ธ.ก.ส. + 1 หรือเทากับรอยละ 2.62 ตอป 
(ตนทุนเงิน ธ.ก.ส. ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 เทากับรอยละ 1.62 + 1) 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กค./กษ. (กข.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนใหเกษตรกร สามารถดํารงชีพ
อยูไดในชวงเศรษฐกิจชะลอตัว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(2) คาชดเชยตนทุนเงินตามขอ (1) เปนเงิน 650.03 ลานบาท 
(3) คาบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. วงเงิน 21.54 ลานบาท รายละ 5 บาท ประมาณการจํานวนเกษตรกร 

4.31 ลานครัวเรือน 
ท้ังน้ี ให ธ.ก.ส. ขอจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปตอๆ ไป ตามภาระ

คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนตนทุนการผลิตใหเกษตรกรผูปลูกขาวนาป ปการผลิต 2562/63 
ภายในกรอบวงเงิน 25,482.06 ลานบาท ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหกระทรวงการคลังหารือในรายละเอียด
กับสํานักงบประมาณและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับแนวทางในการดําเนินโครงการ (ราคาตอไร จํานวนไร) และคาชดเชย
ตนทุนเงินธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรใหไดขอยุติท่ีชัดเจนกอน โดยพิจารณาใหอยูขอบเขตท่ีรัฐสามารถ
รับภาระไดท้ังในปจจุบันและอนาคต รวมท้ังอยูภายในกรอบสัดสวนวงเงินตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงิน  
การคลังของรัฐ มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แลวใหดําเนินการตอไปได ท้ังน้ี 
ใหกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับขอสังเกตของสํานักงบประมาณ  
และความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

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

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 27 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

270862 

 
เรื่อง : ขออนุมัติดําเนินการตามโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน ป 2562 - 2563 
 

สารัตถะ :  พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. อนุมัติใหดําเนินการตามโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน ป 2562 – 2563 
2. อนุมัติวงเงินงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน ป 2562 – 2563 

จํานวน 13,378,990,000 บาท แบงเปน 
2.1 คาชดเชยสวนตางรายไดใหแกเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน วงเงิน 13,000,000,000 บาท  

ใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสํารองจายจากแหลงเงินทุน 
2.2 คาชดเชยตนทุนเงินท่ีอัตรารอยละ 2.62 วงเงิน 340,600,000 บาท และคาบริหารจัดการ  

ไดแก คาใชจายในการประชุม/ประชาสัมพันธ สรางระบบการตรวจสอบสิทธิและคํานวณเงินโอนประกันรายไดตามสิทธิ 
สรางระบบการโอนเงินประกันรายไดใหแกเกษตรกร คาดําเนินการโอนเงินประกันรายได และคาใชจายอ่ืน ในอัตรา 7 บาท  
ตอรายเกษตรกร จํานวนเกษตรกร (เบ้ืองตน) 300,000 ราย วงเงิน 2,100,000 ลานบาท 

ท้ังน้ี ใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปถัดๆ ไป ตามความจําเปนและเหมาะสมตามข้ันตอนตอไป เพ่ือรัฐบาลชําระคืน
ตนเงินและคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงจากการดําเนินโครงการท้ังหมด ภายในระยะเวลา 4 ป ปละ 3,500,000,000 บาท 
ยกเวนปท่ี 4 จายสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

2.3 คาบริหารจัดการโครงการประกันรายไดของสวนราชการท่ีเก่ียวของ ใหขอปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณท่ีดําเนินโครงการ เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการตามโครงการฯ 
ท่ีเกิดข้ึนจริง โดยกรมสงเสริมการเกษตร และกรมการคาภายใน ขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 ในวงเงิน 16,290,000 บาท และ วงเงิน 20,000,000 บาท 
ตามลําดับ 

3. มอบหมายกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

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

เพ่ือบรรเทาภาระท้ังดานคาครองชีพและตนทุนการผลิต  
ในการเพาะปลูกปาลมนํ้ามัน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กระทรวงมหาดไทย รวมกับกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ ดําเนินโครงการตามอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ และเจตนารมณของรัฐบาลตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงพาณิชยไดจัดทําโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน ป 2562 – 2563 เพ่ือชวย

บรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรอันเน่ืองจากปญหาผลผลิตลนตลาดและราคาผลผลิตตกต่ํา โดยกําหนดกรอบ
รายละเอียดโครงการตามสถานการณขอเท็จจริงรวมท้ังบทบาทหนาท่ีและอํานาจของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
โครงการ โดยมีสาระสําคัญสรุปดังน้ี 

1. วัตถุประสงค เพ่ือใหความชวยเหลือดานรายไดของเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามันและบรรเทาความเดือดรอน
ของเกษตรกรจากปญหาผลผลิตลนตลาดและราคาผลผลิตตกต่ํา 

2. เปาหมาย  เกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามันท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวกับกรมสงเสริมการเกษตรทุกครัวเรือน  
โดยใหความชวยเหลือครัวเรือนละไมเกิน 25 ไร และเปนพ้ืนท่ีปลูกตนปาลมท่ีใหผลผลิตแลว (อายุไมนอยกวา 3 ป) 

3. อัตราการชวยเหลือ 
3.1 กําหนดรายไดท่ีเหมาะสมท่ีเกษตรกรควรไดรับจากการขายผลปาลมทะลาย (คุณภาพนํ้ามัน 18%)  

ท่ีกิโลกรัมละ 4.00 บาท ณ หนาโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม (ใชเกณฑตนทุนการผลิตเฉลี่ยท้ังประเทศ กิโลกรัมละ 3.00 บาท 
บวกคาขนสง กิโลกรัมละ 0.25 บาท และผลตอบแทนใหเกษตรกรรอยละ 23 หรือกิโลกรัมละ 0.75 บาท) 

3.2 รัฐจายเงินชดเชยสวนตางระหวางอัตราประกันรายไดกับราคาตลาดอางอิงใหแกเกษตรกร 
3.3 ผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอป ท่ีใชคํานวณวงเงินชวยเหลือท่ีเกษตรกรแตละรายจะไดรับใชขอมูลผลผลิตเฉลี่ย

ท้ังประเทศยอนหลัง 3 ป (ป 2559 - 2561) ท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเผยแพร 
4. การกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการ และราคาตลาดอางอิง 

คณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ (กนป.) แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได
เกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน ป 2562 – 2563 เพ่ือทําหนาท่ีพิจารณาหลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการ การดําเนินโครงการ
ประกันรายได ระยะเวลาการจายเงิน รวมท้ังการกําหนดราคาตลาดอางอิง เพ่ือใชในการคํานวณเงินชดเชยสวนตาง
ระหวางอัตราประกันรายไดกับราคาตลาดอางอิงท่ีจะใหความชวยเหลือแกเกษตรกร โดยใหกําหนดราคาตลาดอางอิง
เทากันสําหรับทุกจังหวัดแหลงผลิตตามท่ีคณะอนุกรรมการฯ กําหนด ท้ังน้ี ขอมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรท่ีจะใชเปน
ฐานการชวยเหลือตามโครงการเปนภารกิจตามหนาท่ีและอํานาจของกรมสงเสริมการเกษตรโดยตรง ขอใหคํานึงถึงความ
สะดวกและประโยชนท่ีเกษตรกรพึงไดรับการชวยเหลือโดยเร็ว 

5. การจายเงินประกันรายได 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จายเงินชดเชยสวนตางระหวางอัตราประกันรายได  

กับราคาตลาดอางอิงใหแกเกษตรกร ผานบัญชีของเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนและยื่นคําขอไวแลวเทาน้ัน ตามระยะเวลา  
การจายเงินท่ีคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน ป 2562 – 2563 กําหนด
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ตามความเหมาะสมและประโยชนท่ีเกษตรกรพึงไดรับ 
6. การประชาสัมพันธ 

กรมสงเสริมการเกษตร ธ.ก.ส. กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย บูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ท้ังในสวนกลางและภูมิภาค ประชาสัมพันธโครงการ รวมท้ังช้ีแจงใหเกษตรกรและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของรับทราบเก่ียวกับ
นโยบาย/โครงการประกันรายได คุณสมบัติของเกษตรกรผูมีสิทธิเขารวมโครงการ การข้ึนทะเบียนเกษตรกร การจายเงิน
ชดเชยสวนตางรายได ตลอดจนรายละเอียดอ่ืน 

7. ระยะเวลา  
7.1 ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562 – กันยายน 2563 
7.2 ระยะเวลาโครงการ เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม 2562 ระยะเวลาสิ้นสุดจนกวา ธ.ก.ส. จะไดรับการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือเปนคาชดเชยสวนตางรายไดท่ีจายใหแกเกษตรกรและคาใชจายในการบริหารจัดการโครงการของ ธ.ก.ส. 
ตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

8. ผลกระทบ 
การดําเนินโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน ป 2562 – 2563 จะชวยบรรเทาปญหา

ความเดือดรอนของเกษตรกร และชวยใหเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามันมีรายไดจากการขายผลผลิตเพ่ิมข้ึนในระดับท่ีสูง
กวาตนทุนการผลิต ทําใหเกษตรกรมีความมั่นใจในการดํารงอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือเปนผูผลิตวัตถุดิบตนนํ้าใหแก
อุตสาหกรรมอาหารและพลังงานของประเทศตอไป ท้ังน้ี การดําเนินโครงการฯ ไมมีผลกระทบตอภาระคาครองชีพของ
ผูบริโภค 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน ป 2562 – 2563 ภายในกรอบ
วงเงิน 13,378.99 ลานบาท และใหกระทรวงพาณิชยหารือในรายละเอียดกับกระทรวงการคลัง (ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร) สํานักงบประมาณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับคาชดเชยตนทุนเงิน  
และคาบริหารจัดการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรใหไดขอยุติท่ีขัดเจนกอน โดยพิจารณาใหอยูใน
ขอบเขตท่ีรัฐสามารถรับภาระไดท้ังในปจจุบันและอนาคต รวมท้ังอยูภายในกรอบสัดสวนวงเงินตามประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
แลวใหดําเนินการตอไปได ท้ังน้ี ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็น
ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และขอสังเกตของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการ  
ในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ในการดําเนินโครงการขางตน ใหกระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร) กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนดมาตรการและวางแผนการดําเนินการ  
ใหรอบคอบ รัดกุม โปรงใส และสามารถตรวจสอบได เชน การกําหนดมาตรการควบคุมราคารับซื้อปาลมนํ้ามัน  
ของโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมใหเปนไปตามกลไกตลาด โดยไมใหเกิดกรณีการรวมกลุมของโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม  
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เพ่ือกดราคารับซื้อ จนนําไปสูการผลักภาระสวนตางระหวางราคาประกันกับราคารับซื้อใหเปนภาระงบประมาณของรัฐ  
ในอนาคต การกําหนดมาตรการการตรวจสอบการข้ึนทะเบียนเกษตรกร ท่ีรัดกุม เพ่ือปองกันไมใหมีกานสวมสิทธิ  
หรือแจงขอมูลเท็จ เชน ขอมูลเก่ียวกับพ้ืนท่ีเพาะปลูก ผลผลิตท่ีได รวมท้ังควรกําหนดมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรควบคูไปดวย เชน มาตรการในดานการสนับสนุนปจจัยการผลิตและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 27 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

270862 

 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 4/2562 
 

สารัตถะ :  กนป. เสนอ ครม. พิจารณาดังน้ี 
1. เห็นชอบใหเปดตลาดนํ้ามันปาลมและนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาลม และบริหารการนําเขาคราวละ 3 ป  

(ป 2563 – 2565) โดยใหเปนไปตามขอผูกพันของทุกกรอบการคา และมีการบริหารการนําเขาเชนเดียวกับกรอบองคการ
การคาโลก (WTO) คือ ใหองคการคลังสินคาเปนผูมีสิทธินําเขาและกระจายใหผูผลิตภายในประเทศตามท่ีสมาคมโรงกลั่น
นํ้ามันปาลมเปนผูจัดสรร 

2. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ (กนป.) ไดมีการประชุมครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันจันทรท่ี 19 สิงหาคม 2562 

โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนประธาน เพ่ือพิจารณาการเปดตลาดนํ้ามันปาลมและนํ้าเน้ือเมล็ด
ในปาลมภายใตกรอบการคาระหวางประเทศ ป 2563 – 2565 โครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน 
ป 2562 – 2563 และแนวทางการบริหารปาลมนํ้ามันท้ังระบบท่ีประชุมมีมติ ดังน้ี 

1. การเปดตลาดนํ้ามันปาลมและนํ้ามันเน้ือเมล็ดในปาลม ภายใตกรอบการคาระหวางประเทศ ป 2563 – 2565 
1.1 เห็นชอบใหเปดตลาดนํ้ามันปาลมและนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาลม และบริหารการนําเขาคราวละ 3 ป  

(ป 2563 – 2565) โดยใหเปนไปตามขอผูกพันของทุกกรอบการคา และมีการบริหารการนําเขาเชนเดียวกับกรอบ
องคการการคาโลก (WTO) คือ ใหองคการคลังสินคาเปนผูนําเขาและกระจายใหผูผลิตภายในประเทศตามท่ีสมาคม  
โรงกลั่นนํ้ามันปาลมเปนผูจัดสรร 

1.2 มอบหมายฝายเลขานุการ กนป. เสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ และมอบกระทรวงพาณิชย  
และกระทรวงการคลังดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

2. โครงการประกันรายไดไดเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน ป 2562 – 2563 
2.1 เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน ป 2562 – 2563  

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

เพ่ือติดตามความคืบหนาการดําเนินมาตรการแกไขปญหา  
ผลปาลมนํ้ามันราคาตกต่ํา 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ เพ่ือใหความชวยเหลือดานรายไดและบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน
จากปญหาผลผลิตปาลมนํ้ามันลนตลาดและราคาตกต่ํา ซึ่งเปนไปตามนโยบายเรงดวน 12 เรื่องของรัฐบาล โดยเห็นควร
ดําเนินการรวมกับมาตรการคูขนาน ตามมติท่ีประชุมรวม 3 ฝายระหวางภาครัฐ เกษตรกร และเอกชน เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2562  
ณ หองประชุมอาคารรัฐสภา เกียกกาย เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคาปาลมนํ้ามันในระยะยาวใหมีความมั่นคงและยั่งยืนตอไป 

2.2 ใหกําหนดหลักการและเง่ือนไขในการดําเนินการใหชัดเจน และเปนไปตามกฎหมายและระเบียบ  
ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด โดยเห็นชอบในหลักการเบ้ืองตน ดังน้ี 

1) เกษตรกรท่ีไดรับสิทธิการชวยเหลือคือ เกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามันท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรไวกับ
กรมสงเสริมการเกษตร ท้ังน้ี รายละเอียดคุณสมบัติของเกษตรกรท่ีจะไดรับสิทธิการชวยเหลือตามโครงการฯ มอบให
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามันพิจารณาตอไป 

2) ใหความชวยเหลือแกเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรตามขอ 2.2 1) ทุกครัวเรือน ครัวเรือนละไมเกิน 
25 ไร สําหรับพ้ืนท่ีปลูกตนปาลมท่ีใหผลผลิตแลว (อายุไมนอยกวา 3  ป) 

3) อัตราความชวยเหลือเกษตรกรใหมีรายไดท่ีเหมาะสมท่ีควรไดรับจากการจําหนายผลปาลมทะลาย 
(คุณภาพนํ้ามัน 18 เปอรเซ็น) คือกิโลกรัมละ 4.00 บาท 

4) สําหรับเง่ือนไขปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอปท่ีใชในการคํานวณรายไดท่ีเกษตรกรจะไดรับ  
เชน ใชขอมูลผลผลิตเฉลี่ยท้ังประเทศยอนหลัง 3 ป (ป 2559 – 2561) ท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเผยแพร 

5) รับจะจายเงินสวนตางระหวางอัตราประกันรายไดกับ ราคาตลาดอางอิงใหแกเกษตรกร โดยใหธนาคาร  
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินชวยเหลือเขาบัญชีเกษตรกรท่ีไดข้ึนทะเบียนและไดยื่นคําขอไวแลว
เทาน้ันโดยตรง 

6) เห็นชอบจัดตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน เพ่ือทํา
หนาท่ีพิจารณาหลักเกณฑ เง่ือนไข วิธีการ การดําเนินโครงการประกันรายได ระยะเวลาการจายเงิน รวมท้ังการกําหนด
ราคาตลาดอางอิง เพ่ือใชในการคํานวณเงินชดเชยสวนตางระหวางอัตราประกันรายไดกับราคาตลาดอางอิง  
ท่ีจะชวยเหลือแกเกษตรกร โดยใหกําหนดราคาตลาดอางอิงเทากันสําหรับทุกจังหวัดแหลงผลิตตามท่ีคณะอนุกรรมการ
บริหารโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามันกําหนด 

7) ใหกระทรวงพาณิชย ดําเนินการตามขอ 2.1 และ 2.2 เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป 

2.3 มอบหมายใหฝายเลขานุการ กนป. ยกรางคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได
เกษตรกรชาวสวนปาลมนํ้ามัน เพ่ือนําเสนอประธาน กนป. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งตอไป 

3. แนวทางการบริหารปาลมนํ้ามันท้ังระบบ 
เห็นชอบแนวทางบริหารจัดการปาลมนํ้ามันท้ังระบบ ตามมติท่ีประชุมรวม 3 ฝายระหวางภาครัฐ เกษตรกร 

และเอกชน เมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2562 ณ หองประชุมอาคารรัฐสภา เกียกกาย และมอบหมายหนวยงานรับผิดชอบแตละดาน 
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พิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
3.1 มาตรการดานพลังงาน 

3.1.1 การใชนํ้ามันปาลมดิบเพ่ือผลิตไฟฟา 
เห็นชอบใหกระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เรงรัดการจัดซื้อนํ้ามัน

ปาลมดิบสวนท่ีเหลือ จํานวน 133,750 ตัน เพ่ือนําไปใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาท่ีโรงไฟฟาบางประกง  
ใหครบ 200,000 ตัน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ใหแลวเสร็จโดยเร็ว ภายใน 2 สัปดาห 

ท้ังน้ี หากยังไมสามารถดูดซับระดับสต็อกสวนเกิน (ระดับท่ีเหมาะสม) ได หรือสถานการณราคา
ปาลมนํ้ามันยังไมดีข้ึน เห็นชอบใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดซื้อนํ้ามันปาลมดิบสํารองอีก  
จํานวน 100,000 ตัน เพ่ือนําไปใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตในการผลิตกระแสไฟฟาท่ีโรงไฟฟาบางประกง 

3.1.2 การสงเสริมการใชไบโอดีเซล 
เห็นชอบใหกระทรวงพลังงานเรงดําเนินการผลักดันใหนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เปนนํ้ามัน

ดีเซลฐานภายในสิ้นป 2562 และสนับสนุนใหใชนํ้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี20 และดีเซลหมุนเร็ว บี7 เปนทางเลือก  
เพ่ือใหปริมาณความตองการใชนํ้ามันปาลมดิบสามารถรองรับปริมาณผลปาลมนํ้ามันท่ีเพ่ิมข้ึนได 

3.2 การบริหารจัดการนํ้ามันปาลมท้ังระบบ 
มอบกรมการคาภายในพิจารณาแนวทางการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณนํ้ามันปาลมดิบ โดยใชเทคโนโลยีท่ี

สามารถวัดไดตลอดเวลา (Real Time) มีความเท่ียงตรง นาเช่ือถือ และเปนมาตรฐาน ท่ีถังเก็บนํ้ามันปาลมของ
ผูประกอบการโรงงานสกัดนํ้ามันปาลม โรงกลั่นนํ้ามันปาลม โรงงานไบโอดีเซล และคลังรับฝากนํ้ามันปาลม เพ่ือเปน
เครื่องมือในการกํากับดูแลและบริหารจัดการสต็อกนํ้ามันปาลมดิบ และพิจารณาจัดหาแหลงงบประมาณเพ่ือใช
ดําเนินการ โดยใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วภายในสองเดือน ท้ังน้ี ใหดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด 

3.3 มาตรการบริหารการนําเขา 
3.2.1 มอบกรมศุลกากร กรมการขนสงทางบก สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองทัพเรือ กองทัพบก  

และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร รวมกับกระทรวงพาณิชย (กรมการคาตางประเทศ กรมการคา
ภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย) ควบคุมกํากับดูแลการนําเขานํ้ามันปาลมในระบบปกติ การลักลอบนําเขา 
รวมท้ังการถายลําผานแดนไปประเทศเพ่ือบานท้ังทางบก และทางนํ้า เพ่ือปองปรามการนําสินคาท่ีผานแดนมาใชหรือ
จําหนายในประเทศไทย 

3.2.2 มอบกระทรวงพาณิชยหารือหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทบทวนมาตรการบริหารการนําเขา  
และการกําหนดเง่ือนไขการบริหารการนําเขา ใหสอดคลองกับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง ภายใตกรอบขอตกลงทางการคา
ระหวางประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรักษาเสถียรภาพสินคาในประเทศ 

3.4 การเรงรัดการสงออก 
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มอบกระทรวงพาณิชยพิจารณาชองทางเพ่ิมการสงออกนํ้ามันปาลมดิบ นํ้ามันปาลมบริสุทธ์ิ  
และผลิตภัณฑไปตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดท่ีมีศักยภาพ เพ่ือลดปริมาณสต็อกสวนเกินในระบบ 

3.5 มาตรการปาลมย่ังยืน 
3.5.1 มอบกระทรวงเกษตรและสหกรณเรงรัดผลักดันการพิจารณารางพระราชบัญญัติปาลมนํ้ามัน  

และนํ้ามันปาลม พ.ศ. .... ใหมีผลบังคับใชโดยเร็ว 
3.5.2 มอบหนวยงานท่ีรับผิดชอบยุทธศาสตรปฏิรูปปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมท้ังระบบ ป 2561 – 2580 

ท้ัง 6 ดาน (การผลิต มาตรฐาน การบริหารจัดการ การตลาด พลังงาน นวัตกรรม) ท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีทราบเมื่อวันท่ี  
9 กรกฎาคม 2562 เรงขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมท้ังระบบ  
ใหสอดคลองรับกันตลอดหวงโซอุปทาน 

3.5.3 มอบกระทรวงพาณิชยศึกษาหาแนวทางจัดตั้งตลาดกลางปาลมนํ้ามันและนํ้ามันปาลมเพ่ือเปน
แหลงซื้อขายผลปาลมและผลิตภัณฑ เพ่ือใหเกิดการแขงขันดานราคาท่ีเปนประโยชนแกเกษตรกร 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและรับทราบตามมติคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ ครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 2562 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) ประธานกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติเสนอ 

2. ในสวนของภาระสวนตางระหวางตนทุนการผลิตท่ีใชนํ้ามันปาลมดิบเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
กับรายไดจากการขายกระแสไฟฟา ท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อนํ้ามันปาลมดิบ เพ่ือผลิตกระแสไฟฟาท่ีโรงงานไฟฟาบางปะกง 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 (เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการ นโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติ 
ครั้งท่ี 2/2562) น้ัน ใหกระทรวงพลังงานเรงหารือกับกระทรวงการคลังและหนวยงานท่ีเก่ียวของใหไดขอยุติในประเด็น
การบันทึกเปนรายจายเพ่ือสังคม ( Public Service Account : PSA) เพ่ือลดภาระงบประมาณคงคางของการไฟฟา  
ฝายผลิตแหงประเทศไทย และใหสามารถดําเนินการรับซื้อนํ้ามันปาลมดิบไดตามเปาหมายท่ีกําหนด ท้ังน้ี หากมีความ
จําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินการ ใหกระทรวงพลังงานเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงิน
สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน โดยดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของตอไป 

3. ใหคณะกรรมการนโยบายปาลมนํ้ามันแหงชาติไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  
24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 27 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

270862 

 
เรื่อง : ความตองการงบประมาณของศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย 
 

สารัตถะ :  ศปมผ. เสนอ ครม. พิจารณา ความตองการงบประมาณของศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิด
กฎหมาย ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 ภายในกรอบวงเงิน 326,650,000 บาท 
(สามรอยยี่สิบหกลานหกแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยใชจายจาก งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน  
หรือจําเปน ประกอบดวย 

1) ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงฯ  จํานวน   251,024,700  บาท 
2) กรมประมง      จํานวน       6,800,000  บาท 
3) กรมเจาทา      จํานวน     36,730,900  บาท 
4) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง   จํานวน     13,820,900  บาท 
5) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

5.1 สํานักงานกฎหมายและคดี    จํานวน       3,115,500  บาท 
5.2 กองบังคับการตํารวจนํ้า    จํานวน       6,406,800  บาท 

6) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน   จํานวน       8,641,400  บาท 
7) สํานักงานอัยการสูงสุด     จํานวน          109,800 บาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ มีคําสั่งใหจัดตั้ง “ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมง  

ผิดกฎหมาย” โดยเปนศูนยเฉพาะกิจข้ึนตรงกับนายกรัฐมนตรี มีผูบัญชาการทหารเรือเปนผูบัญชาการศูนยบัญชาการ
แกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งมีผูบัญชาการทหารเรือเปนผูบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมง  
ผิดกฎหมาย ซึ่งศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมายไดรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินงาน  
มาตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2558 จนถึงปจจุบัน ไดมีการบังคับใชพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราช
กําหนดการประมง พ.ศ. 2560 (ฉบับท่ี 2) รวมท้ังอนุบัญญัติตางๆ ท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด สงผลใหเกิดการจับกุม  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศปมผ./กษ. (กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือรองรับยุทธศาสตรแกไขปญหาการทําการประมง  
ผิดกฎหมายและแรงงานในภาคประมง ระยะท่ี 3 และการสรางความ
ยั่งยืนในการบริหารจัดการประมงทะเล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และดําเนินคดีกับผูกระทําผิดจํานวนมาก รวมท้ังดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย  
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการะดับชาติในการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไรการควบคุม พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2562 

2. ปจจุบันสหภาพยุโรปไดมีการประกาศปลดใบเหลืองใหแกประเทศไทย แตรัฐบาลยังคงมีนโยบายใหศูนย
บัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมายดําเนินการบูรณาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย
ตอเน่ืองไปอีกระยะหน่ึง ซึ่งการดําเนินงานของศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ระหวางวันท่ี  
1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 จะเปนการดําเนินงานตอเน่ืองเพ่ือรองรับยุทธศาสตรแกไขปญหาการทํา
การประมงผิดกฎหมายและแรงงานในภาคประมง ระยะท่ี 3 การสรางความยั่งยืนในการบริหารจัดการประมงทะเล  
และไดพิจารณาความตองการงบประมาณใหเปนไปโดยประหยัดและมีความพรอมท่ีจะปฏิบัติในกรอบระยะเวลา  
โดยมีความตองการงบประมาณจากงบกลาง รายการสํารองจายเพ่ือกรณฉุีกเฉินหรือจําเปน ในวงเงิน 377,964,768 บาท 
(สามรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเกาแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดรอยหกสิบแปดบาทถวน) เพ่ือเปนคาใชจายของศูนยบัญชาการแกไข
ปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ในหวงระยะเวลาระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 
นอกจากน้ียังพิจารณาการถายโอนการดําเนินงานตางๆ ของศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  
ใหหนวยงานหลักท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการภายหลังจากศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย  
ยุบเลิกตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 9/2562 ซึ่งหลังจากน้ีศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทํา  
การประมงผิดกฎหมายจะตองจัดทําแผนและข้ันตอนในการโอนภารกิจและพัสดุ ไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของเสนอ
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ 

3. ผูบัญชาการศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมายไดมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
และหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (ผานรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เสนอความตองการ
งบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเพ่ือใชในการดําเนินงานของศูนยบัญชาการแกไข
ปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 ภายในกรอบวงเงิน 
377,964,768 บาท (สามรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเกาแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดรอยหกสิบแปดบาทถวน) และสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีไดสงเรื่องใหสํานักงบประมาณเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี ซึ่งสํานัก
งบประมาณพิจารณาแลว เห็นสมควรเห็นชอบการดําเนินงานของศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมง  
ผิดกฎหมาย ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 2562 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2562 ภายในกรอบวงเงิน 326,650,000 บาท 
(สามรอยยี่สิบหกลานหกแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน
งบประมาณถึงวันทําการสุดทายของเดือนกันยายน 2562 

4. นายกรัฐมนตรีไดมีบัญชาเห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณในขอ 3. โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติหลักการกอนตามนัยระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจาย งบกลาง รายการเงินสํารองจาย  
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เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน พ.ศ. 2560 ซึ่งการเสนอความตองการงบประมาณของศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทํา
การประมงผิดกฎหมายเขาขายลักษณะของกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการตามบทบัญญัติในมาตรา 27 แหง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรับ พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ  
ในการน้ีศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมายไดจัดทํารายละเอียดขอมูลท่ีหนวยงานของรัฐ  
ตองเสนอพรอมกับการอนุมัติตอคณะรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติในมาตรา 27 เรียบรอยแลว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมายเสนอ 
2. ใหศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมายไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 27 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

270862 

 
เรื่อง : รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการบริหารจั ดการทรัพยากรนํ้าแหงชาติแหงราชอาณาจักรไทย  

และกระทรวงสิ่งแวดลอมแหงสาธารณรัฐเกาหลี 
 

สารัตถะ :  สทนช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบตอรางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ
ระหวางสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติแหงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสิ่งแวดลอมแหงสาธารณรัฐเกาหลี ท้ังน้ี 
หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําในรางบันทึกความเขาใจดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดตอ
ผลประโยชนของประเทศไทย ขอใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติสามารถดําเนินการไดโดยไมตองเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษสุวรรณ) เปนผูลงนามในรางบันทึกความเขาใจวาดวย
ความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าระหวางสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติแหงราชอาณาจักรไทย  
และกระทรวงสิ่งแวดลอมแหงสาธารณรัฐเกาหลี 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. รางบันทึกความเขาใจฯ มีวัตถุประสงค เพ่ือรวมมือกันในสาขาการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  

อยางยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชนรวมกัน โดยคํานึงถึงการมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในดานตาง ๆ ดังน้ี ( 1) นโยบายดานทรัพยากรนํ้าท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการใชนํ้าและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ( 2) เครื่องมืออํานวยความสะดวกดานนํ้าท่ีตอบสนองตอแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  
ของประเทศไทย (3) ระบบการบริหารจัดการนํ้าอยางชาญฉลาดดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือท่ีจะสรางระบบขอมูลดานนํ้าอยางบูรณาการ ( 4) การบริหารจัดการระบบจัดสรรนํ้าสําหรับนํ้าเพ่ือการบริโภค 
อุตสาหกรรม การเกษตร และนํานํ้าทะเลมาทําเปนนํ้าจืด ( 5) การบริหารจัดการคุณภาพนํ้าและระบบนิเวศนํ้าจืด  
(6) เทคโนโลยีการบริหารจัดการนํ้าท่ีทันสมัยและพลังงานหมุนเวียน 

2. โดยดําเนินการในรูปแบบดังตอไปน้ี ( 1) การศึกษารวม หรือวิจัยรวม การพัฒนาเทคโนโลยี และการให

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

เพ่ือสะทอนความรวมมือระหวางไทยกับเกาหลีใตในมิติดานนํ้า 
และเพ่ือใหเกิดผลลัพธของการเยือนท่ีเปนรูปธรรมในชวงการเยือน
ประเทศไทยอยางเปนทางการ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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คําปรึกษาทางดานเทคนิค ( 2) การแลกเปลี่ยนความรู ความเช่ียวชาญ และประสบการณ ( 3) การแลกเปลี่ยนบุคลากร
เพ่ือการฝกอบรม และการแลกเปลี่ยนการดูงาน ( 4) การสัมมนา และการประชุม ในประเด็นท่ีมีความสนใจรวมกัน  
(5) การแลกเปลี่ยนขอมูล และเอกสารสิ่งพิมพท่ีเก่ียวของกับสาขาความรวมมือท่ีดําเนินการรวมกัน 

3. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ( 1) ไดเรียนรูเทคโนโลยีระบบการบริหารจัดการนํ้าอยางชาญฉลาดดวย  
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือท่ีจะสรางระบบขอมูลดานนํ้าอยางบูรณาการ ( 2) การพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการจัดสรรนํ้าสําหรับเพ่ือการบริโภค อุตสาหกรรม การเกษตร และการนํานํ้าทะเลมาทําเปนนํ้าจืด 
(3) การขยายความรวมมือกับสาธารณรัฐเกาหลี ในดานการศึกษาวิจัยรวม การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองคความรู  
ในสาขาท่ีจําเปนตอการพัฒนาดานทรัพยากรนํ้าของไทย ซึ่งจะมีสวนสนับสนุนความสัมพันธอันดีระหวางสองประเทศ  
ใหมีความแนนแฟนมากข้ึน 

ท้ังน้ีจะจัดใหมีการลงนามบันทึกความเขาใจฯ ระหวางหนวยงานของไทยกับหนวยงานของสาธารณรัฐเกาหลี  
ในวันท่ี 2 กันยายน 2562 ณ ทําเนียบรัฐบาล โดยมีนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี รวมเปน
สักขีพยาน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน
รางบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแหงชาติแหงราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงสิ่งแวดลอมแหงสาธารณรัฐเกาหลีในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความ
เห็นชอบไว ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจง
เหตุผลและประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาว ตามหลักเกณฑของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 
2558 (เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเก่ียวกับความสัมพันธระหวางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ) ดวย 

2. ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติรับความเห็นของกระทรวงการตางประเทศไปพิจารณาดําเนินการ
รวมท้ังใหเรงรัดการดําเนินความรวมมือดานการบริหารจัดการนํ้ากับสาธารณรัฐเกาหลีและราชอาณาจักรเนเธอรแลนด
ตามความจําเปนและเหมาะสมตอไปดวย 

3. ใหสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 27 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

270862 

 
เรื่อง : ผลการประชุมระดับผูนํา ครั้งท่ี 12 แผนงานการ พัฒนาเขตเศรษฐกิจ สามฝายอินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย 

(The 12th IMT-GT Summit) 

 

สารัตถะ :  สศช. เสนอ ครม. ดังน้ี 
1. รับทราบผลการประชุมระดับผูนํา ครั้งท่ี 12 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย – 

มาเลเซีย – ไทย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT-GT) (แผนงาน IMT-GT) เมื่อวันท่ี  
23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร 

๒. ใหความเห็นชอบการมอบหมายภารกิจหนวยงานเพ่ือใหใหหนวยงานท่ีเก่ียวของของไทยรับทราบผล 
การประชุมท่ีสําคัญ แผนดําเนินการระยะตอไป และพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การประชุมระดับผูนํา ครั้งท่ี ๑๒ แผนงาน IMT-GT จัดข้ึนเมื่อวันท่ี ๒๓ มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ดิ  

แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซชูรี คอลเล็คช่ัน โฮเทล กรุงเทพมหานค ร ประธานาธิบดีสาธารณรัฐ อินโดนีเซีย   
(นายโจโก วิโดโด) ปฏิบัติหนาท่ีประธานการประชุม และมีนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ตูน ดร. มหาเธร โมฮัมหมัด)  
และนายกรัฐมนตรีของไทย (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) ในฐานะหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมประชุม พรอมดวย
บุคคลสําคัญอ่ืนๆ ประกอบดวยรัฐมนตรีประจําแผนงาน IMT-GT จากสามประเทศ โดยรัฐมนตรี IMT-GT ของไทย ไดแก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) รวมดวย เลขาธิการอาเซียน (ดาโตะ ปาดูกา ลิม จอก ฮอย) 
ประธาน ADB (นายทาเคฮิโกะ นากาโอะ) และผูแทนประธานสภาธุรกิจ IMT-GT 

2. โดยท่ีประชุมไดใหความเห็นชอบรายงานความกาวหนาการ ดําเนินงาน ตามแผนงาน IMT-GT ระหวางป 
๒๕๖๑-๒๕๖๒  อาทิ ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดเตรียมการรองรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งท่ี ๔ และพัฒนา
เศรษฐกิจบนฐานของการเรียนรูโดยใชเครือขายมหาวิทยาลัย IMT-GT (UNINET) รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สงเสริมขอริเริ่มจากประชาชน พัฒนาเครือขายอาชีวศึกษาเปนฐานสําหรับการรับรองมาตรฐานฝมือแรงงานรวมควบคูกับ
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีตรงกับอุปสงคของตลาดแรงงาน ดานนวัตกรรม เทคโนโลยีใหมๆ 

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

เพ่ือ สงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับ
ความสามารถในการแขงขัน เสริมสรางความเช่ือมโยงระหวางอนุภูมิภาค 
กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และชวยลดความเหลื่อมล้ําของประเทศ
สมาชิกในอนุภูมิภาค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และการเปลี่ยนแปลงสูยุคดิจิทัล  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน IMT-GT ไดสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมเกษตร  
เชน การปรับปรุง พันธุ Super fruit การสงเสริม Halal Startup และการพัฒนาฐานรองรับพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
และการชวยลดความเหลื่อม ล้ําใหแกกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในการทําการคาขามแดน พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลแรงงานเพ่ืออํานวยความสะดวกดานตลาดแรงงาน และสงเสริมการทําการเกษตรแบบยั่งยืนโดยการอบรม
เกษตรกรรุนเยาว 

3. ขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ในระยะตอไป  อาทิ เสริมสรางความรวมมือระหวาง  
สามประเทศซึ่งเปนผูนําในดานการผลิตยางธรรมชาติของโลกในดานการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองของยางในเมืองยาง
ในพ้ืนท่ี IMT-GT ท่ีไดรับมอบหมายภารกิจเพ่ือแกไขปญหาความผันผวนของราคายางท่ีทําใหเกษตร กรไมไดรับ
ผลประโยชนเทาท่ีควร 

4. ความเห็นและขอเสนอแนะของผูนําสามประเทศและผูเขารวมประชุมอ่ืนๆ อาทิ 1) การยกระดับหวงโซคุณคา
เกษตรท่ีสําคัญ เชน ยาง ปาลมนํ้ามัน ประมงแปรรูป และผลิตภัณฑฮาลาล โดยการวิจัยและพัฒนาโดยภาครัฐ UNINET 
และสภาธุรกิจ IMT-GT และสรางอุปสงคตอผลิตผลเกษตรเพ่ือสรางมูลคาในระยะยาว อาทิ การแปรรูปยางธรรมชาติ  
โดยพัฒนาท้ังในระดับตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า ดวยการรวมพลังจากศักยภาพสามประเทศ ในแตละข้ันตอน  
การแปรรูปเขาดวยกัน เพ่ือประโยชนท่ีเทาเทียมและความเปนเอกภาพของอนุภูมิภาค และ 2) การสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน
และปราศจากความเหลื่อมล้ําในการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพ่ือเพ่ิมพูนผลตออนุภูมิภาค โดยในดานยางและปาลมนํ้ามัน 
ใหรวมกันควบคุมปริมาณการสงออกเพ่ือรักษาระดับราคายางและยกระดับการแปรรูปยางธรรมชาติ และรวมกันตอสูกับ
การกีดกันทางการคาในตลาดสากลและเสริมสรางความยั่งยืนในการแปรรูปนํ้ามันปาลม 

5. แผนการดําเนินงานในระยะตอไปเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานแผนงาน IMT-GT อาทิ การเรงรัดโครงการท่ี
เปนผลประโยชนอยางสูงตอไทย อาทิ การเช่ือมโยงทางถนนเสนใหมระหวางดานศุลกากรสะเดาแหงใหม-ดานศุลกากร  
บูกิตกายูฮิตัม การขจัดขอกีดกันทางการคาท่ีเกิดจากมาตรฐานฮาลาลท่ีแตกตางกัน การพัฒนาเสนทางทองเท่ียวใหมๆ 
ความรวมมือกับ UNINET ในการพัฒนาผูประกอบการรุนใหม เกษตรกรรุนเยาว ท่ีมีการพัฒนาดานนวัตกรรม  
และการพัฒนาทักษะความรูของผูประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

6. ตารางการมอบหมายภารกิจหนวยงานดําเนินการตามผลการระชุมระดับผูนํา ครั้งท่ี 12 แผนงาน IMT-GT อาทิ 
(1) การทบทวนระยะก่ึงกลางแผนของแผนดําเนินงานระยะหาป ป ๒๕๖๐  - ๒๕๖๔ ( Implementation 

Blueprint: IB 2017-2021) โดย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ใน ฐานะ  
ฝายเลขานุการระดับชาติของแผนงาน  IMT-GT เปนหนวยงานกลางรวมกับหนวยงานหลัก ของ 7 สาขาความรวมมือ 
ดําเนินงานรวมกับ CIMT และ ADB ในการหารือถึงทิศทางและภารกิจท่ีจะดําเนินงานรวมกันของความรวมมือท่ีมีอยู  
และปญหา/อุปสรรคท่ีประสบ และกรอบภารกิจท่ีควรจะดําเนินการตอไปในอนาคต ท้ังน้ี ตอง พิจารณาจากสถานการณ
ความเปลี่ยนแปลงในโลก และภูมิภาค  และพิจารณาถึงกรอบภารกิจท่ีอาจประสานงานกัน ระหวางสาขาความรวมมือ  
มากยิ่งข้ึน และแนวทางการดําเนินการขับเคลื่อนความรวมมือแตละดานและโครงการท่ีเก่ียวของตอไปท่ีจะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 



30 
 

(2) เรงรัดกระบวนการจัดทํากรอบความรวมมือศุลกากร การตรวจคนเขาเมือง และการตรวจโรคพืชและสัตว 
(CIQ) โดยการเรงรัดกระบวนการจัดทํากรอบความรวมมือดาน CIQ ใหเสร็จสิ้น เพ่ือเปนการปรับปรุงกฎระเบียบพิธีการตางๆ 
ซึ่งจะชวยใหการเคลื่อนยายสินคาและผูคนเปนไปอยางงายดายยิ่งข้ึน ซึ่งเปนการดําเนินการภายใตคณะทํางานยอยดาน 
CIQ ในคณะทํางานดานการอํานวยความสะดวกทางการคาและการลงทุน 

(3) การฝกอบรมเกษตรกรรุนใหม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการประกอบกิจกรรมการเกษตร 
อยางยั่งยืน โดยขับเคลื่อนขอริเริ่มในการฝกอบรมเกษตรกรรุนใหม เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะในการประกอบกิจกรรม
การเกษตรอยางยั่งยืน ใหบังเกิดผลอยางตอเน่ือง โดยการรวมมือระหวางภาครัฐระดับนโยบายและระดับพ้ืนท่ี เครือขาย
มหาวิทยาลัย IMT-GT (UNINET) สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยสภาธุรกิจ IMT-GT  
(ประเทศไทย) และกระทรวงมหาดไทยรวมกับสํานักงานเลขาธิการกรอบมุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัด (ประเทศไทย) 
ชวยประสานงานเพ่ือใหภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนเขาถึงโครงการ 

(4) การยกระดับอุตสาหกรรมยางของ IMT-GT ในดานหวงโซคุณคา โดยการใชโอกาสท่ี IMT-GT เปนท่ีตั้ง
สําคัญในการผลิตยางธรรมชาติของโลก สนับสนุนใหผูมีสวนเก่ียวของหลักจัดทําโครงการท่ีจะชวยยกระดับอุตสาหกรรม
ยางของ IMT-GT ใหสูงข้ึนในดานหวงโซคุณคาและทําใหอุตสาหกรรมยางมีความมั่นคงและยั่งยืนยิ่งข้ึน  รวมท้ังจัดตั้ง PIT 
เพ่ือบูรณาการสายการผลิตยางขามแดนระหวางเมืองยางและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว  ไมขัดของตอแถลงการณรวมการประชุมระดับผูนํา ครั้งท่ี 12 

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ( IMT-GT) ซึ่งมีสาระสําคัญในการรับทราบ
ความสําเร็จของความรวมมือทางเศรษฐกิจในดานตางๆ รวมถึงในดานการเกษตร และไมขัดของในหลักการตอการมอบหมาย
ภารกิจหนวยงานดําเนินการตามผลการประชุมระดับผูนํา ครั้งท่ี 12 แผนงาน IMT-GT ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ เน่ืองจากขอเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน IMT-GT ในระยะตอไป มี บทบาท
สําคัญในการสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ยกระดับความสามารถในการแขงขัน เสริมสรางความเช่ือมโยง
ระหวางอนุภูมิภาค กอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และชวยลดความเหลื่อมล้ําของประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาค 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ และใหสํานักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม และสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
 
  



31 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 6/2562 วันอังคารท่ี 27 สิงหาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

270862 

 
เรื่อง : ผลการเขารวมการประชุมผูนํา G20 ประจําป 2562 ของนายกรัฐมนตรี 

 

สารัตถะ :  กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 
1. รับทราบผลการเขารวมการประชุมผูนํา G20 ประจําป 2562 ณ นครโอซากา ของนายกรัฐมนตร ี

2. มอบหมายหนวยงานท่ีมีภารกิจเก่ียวเน่ืองตามนัยตารางติดตามผลการประชุมผูนํา  G20 ประจําป 2562  

ณ นครโอซากา ตารางติดตามผลการหารือทวิภาคีของ นายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี เครือรัฐออสเตรเลีย และ ตาราง
ติดตามผลการหารือทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี ญี่ปุน พิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ ในโอกาส
แรกตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. นายกรัฐมนตรี (นรม.) เขารวมการประชุมผูนํา G20 ประจําป 2562 ในฐานะประธานอาเซียนระหวางวันท่ี 

28 – 29 มิถุนายน 2562 ซึ่งท่ีประชุมผูนํา G20 ไดหารือใน 4 วาระสําคัญ สรุปไดดังน้ี 

(1) วาระท่ี 1 เรื่อง เศรษฐกิจโลก การคา การลงทุน 
ท่ีประชุมเรียกรองใหทุกฝายรวมมือกันและยึดมั่นในระบบการคาพหุภาคี สนับสนุนการปฏิรูปองคการ

การคาโลก (World Trade Organization หรือ WTO) เพ่ือใหสอดรับกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีใหมๆ และสนับสนุน
การหารือและสรางกฎเกณฑระหวางประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
โดยสหรัฐอเมริกาเนนย้ําทาทีท่ีตองการใหมีการปฏิรูประบบการคาพหุภาคี กําจัดมาตรการการคาท่ีไมเปนธรรม  
ในขณะท่ีจีนย้ําถึงความรวมมือเพ่ือรักษากฎเกณฑทางการคาระหวางประเทศ และความมุงมั่นท่ีจะเปดเสรีการคา  
และการลงทุน 

นรม. ไดรวมกลาวถอยแถลงเนนย้ําความสําคัญของการสรางความรวมมือเพ่ือสรางระบบเศรษฐกิจท่ีทุก
ฝายมีสวนรวมและยั่งยืน โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง ซึ่งไทยไดเสนอให G20 โดยเฉพาะกลุมประเทศท่ีเปนคูเจรจา  

ของอาเซียนรวมมืออยางเปนรูปธรรมในเรื่อง (1) การเปดเสรีทางการคา โดยอาเซียนมุงผลักดันใหการเจรจาความตกลง

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

เพ่ือเปนประโยชนตอการดําเนินงานของไทย โดยเฉพาะเรื่อง
เศรษฐกิจดิจิทัล ท่ีเปนประเด็นท่ีมีความทาทายตอเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในการจัดจําหนายสินคา 
และใชประโยชนในการรับรูขอมูลของตลาดตางประเทศ ท่ีทุกภาคสวน  
ท่ีเก่ียวของควรมีการเตรียมความพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบ
และมาตรการทางการคาดังกลาว 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ( Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ RCEP) บรรลุผล
ภายในปน้ี และสรางความเขมแข็งใหระบบการคาพหุภาคี โดยการปฏิรูป WTO เพ่ือใหสามารถสนองตอบตอประเด็น
การคายุคใหม (2) การสงเสริมความเช่ือมโยงอาเซียนตามแนวคิดอาเซียนไรรอยตอ และ Connecting the 
Connectivities (3) การสงเสริมใหประชาชนเปนศูนยกลาง ในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ํา การเตรียมการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ และการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะการทําประมงท่ียั่งยืนและการกําจัดขยะทะเล ซึ่งอาเซียนไดรับ
รองในปฏิญญากรุงเทพฯ วาดวยการตอตานขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียนและไทยจะเปนเจาภาพจัดเวทีแลกเปลี่ยนแนว
ทางการปฏิบัติท่ีดี 

(2) วาระท่ี 2 เรื่อง นวัตกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล และปญญาประดิษฐ 
ท่ีประชุมไดกลาวถึง (1) การเสริมสรางความมั่นคงของโลกดิจิทัล การคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวมท้ัง

การปองกันมิใหผูกอการรายใชอินเตอรเน็ตเพ่ือเผยแพรความเกลียดชังและแนวคิดสุดโตง (2) การเตรียมพรอมสําหรับ
การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 4 และการมุงสูสังคม 5.0 เตรียมการรองรับดวยการศึกษาและฝกอบรม โดยเฉพาะการ
เรียนรูตลอดชีวิต (3) การสรางบรรทัดฐานสากลเก่ียวกับปญญาประดิษฐเพ่ือใหประชาชนเปนศูนยกลาง (4) บรรทัดฐาน
เก่ียวกับการใชประโยชนจากขอมูล โดยมีการกลาววา “ขอมูลคือวัตถุดิบท่ีจะสรางความมั่งคั่งของเศรษฐกิจดิจิทัล 

(3) วาระท่ี 3 เรื่อง การแกไขปญหาความไมเทาเทียม และการสรางโลกท่ียั่งยืนและทุกคนมีสวนรวม 
ท่ีประชุมมีความเห็นวา การลดความเหลื่อมล้ําควรเปนวาระเรงดวนของโลกและเปนพ้ืนฐานของการสราง

การเติบโตอยางยั่งยืน โดยความเหลื่อมล้ําและความไมเทาเทียมเปนผลของโลกาภิวัฒน นําไปสูความตึงเครียดทาง
การเมืองภายใน เศรษฐกิจและสังคม ปญหาการโยกยายถ่ินฐาน ปญหาแนวคิดหัวรุนแรง  และการกอการราย  
โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัล รวมท้ังมีผูถูกท้ิงไวขางหลัง เชน สตรี เยาวชน และชุมชนหางไกล ฯลฯ  
หลายประเทศยังไดย้ําถึงความสําคัญของการบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 การสรางความมั่นคง  
ทางสาธารณสุขและการบรรลุหลักประกันสุขภาพถวนหนา การสนับสนุนสตรีในการทํางาน และลดชองวางของคาจาง  
ในตลาดแรงงาน รวมท้ังการสงเสริมใหสตรีสามารถเขาถึงดานการเงินดวย 

(4) วาระท่ี 4 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดลอม และพลังงาน 
ท่ีประชุมเห็นพองวา โลกจําเปนตองใหความสําคัญเรงดวนในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และตองไมถือวา “ตนทุนท่ีเปนภาระ” แตเปน “การลงทุนเพ่ืออนาคต” พรอมเรียกรองใหนานาประเทศ
ปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลงปารีส ซึ่งสามารถนําเทคโนโลยีมาใชอยางเต็มท่ีเพ่ือแกไขปญหาสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ  
กับสรางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ี หลายประเทศไดเนนความสําคัญของการอนุรักษสิ่งแวดลอมทางทะเล  
และการกําจัดขยะทะเล ซึ่งตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศเปนสําคัญ 

นรม. ไดรับเชิญใหกลาวถอยแถลงเพ่ิมเติม โดยไดกลาวถึงเอกสารมุมมองของอาเซียนตออินโด-แปซิฟก 
ซึ่งเปนหน่ึงในเอกสารผลลัพธจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 34 วาเอกสารน้ีมีเปาหมายเพ่ือสรางบรรยากาศ  
แหงความรวมมือในอินโด - แปซิฟก ซึ่งจะนําไปสูเสถียรภาพและความยั่งยืน และไดเสนอวาอาเซียนและ G20 สามารถ
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ขยายความรวมมือในดานตางๆ เชน (1) การใชประโยชนจากเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตตามเปาหมายดิจิทัล
อาเซียนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและการสรางเครือขายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (2) ความรวมมือทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ  
ท่ีจะชวยสงเสริมความยั่งยืนและครอบคลุม รวมท้ังการเขาถึงบริการทางการเงิน 

2. นรม. ไดเขารวมกิจกรรมพิเศษสําหรับผูนํา 2 กิจกรรมในหัวขอเรื่องตางๆ ดังน้ี 
(1) เรื่อง เศรษฐกิจดิจิทัล โดยญี่ปุนไดประกาศ Osaka Track ซึ่งเปนการแสดงเจตนารมณทางการเมือง  

ของประเทศตางๆ ท่ีสนับสนุนใหมีการหารือและนําไปสูการจัดทํากฎระเบียบระหวางประเทศดานดิจิทัลและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสภายใต WTO เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการคาใหมๆ ซึ่งไทยก็ไดรวมรับรอง
แถลงการณโอซากาวาดวยเศรษฐกิจดิจิทัลดวย 

(2) เรื่อง การสงเสริมศักยภาพสตรี ซึ่งญี่ปุนจัดข้ึนเพ่ือเนนประเด็นการพัฒนาศักยภาพของสตรี โดยไทยไดแสดง
การสนับสนุนกิจกรรมน้ี และรวมบรรจุขอความในขาวสารนิเทศของกิจกรรมพิเศษน้ีวา ไทยสงเสริมความเทาเทียม  
ทางเพศในทุกมิติ และมุงมั่นท่ีจะสงเสริมศักยภาพสตรีผานการดําเนินงานเชิงนโยบายท่ีเก่ียวของ รวมถึงสงเสริมใหสตรี  
มีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจทุกระดับ 

3. ผลการหารือทวิภาคีและการพบปะผูนําและบุคคลสําคัญอ่ืนๆ 
(1) นรม. และ นรม. เครือรัฐออสเตรเลีย 

ออสเตรเลียมีความมุงมั่นท่ีจะมีปฏิสัมพันธอยางแข็งขันท้ังในกรอบความรวมมือภายใตอาเซียนและ
ยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจาพระยา - แมโขง หรือ ACMECS และสนับสนุนเอกสารมุมมอง  
ของอาเซียนตออินโด-แปซิฟก เห็นพองรวมกันท่ีจะผลักดันการเจรจา RCEP ใหบรรลุผลภายในปน้ี และออสเตรเลีย
สนับสนุนใหไทยเขารวมความตกลงความครอบคลุมและกาวหนาเพ่ือหุนสวน การคาภาคพ้ืนแปซิฟก ( Comprehensive 
and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership - CPTPP)  

(2) นรม. และ นรม. ญี่ปุน  
ญี่ปุนสนับสนุนใหไทยเขารวม CPTPP และท้ังสองฝายเห็นพองท่ีจะรวมมือกันในการพัฒนาโครงการรถไฟ

ความเร็วสูง กรุงเทพฯ - เชียงใหม โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยเฉพาะรถไฟ
ความเร็วสูง เมืองอัจฉริยะ และการยกระดับอุตสาหกรรมเปาหมาย รวมท้ังการพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานสถาบันไคเซ็น 
การจัดสงแรงงานท่ีมีทักษะของไทยไปทํางานท่ีญี่ปุน และความรวมมือทางทหาร การรวมมือกันการพัฒนาอนุภูมิภาค  
ลุมแมนํ้าโขง การใหความชวยเหลือแกประเทศท่ีสาม 

(3) นรม. พบปะผูนําและบุคคลสําคัญอ่ืนเพ่ือหารือในประเด็นตางๆ อาทิ 
นรม. เนเธอรแลนด โดยท้ังสองฝายหารือถึงความรวมมือในการบริหารจัดการนํ้า  ประธานาธิบดี

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผูนําท้ังสองไดเนนย้ําถึงความเปนมิตรและความใกลชิดระหวางสองประเทศ และไทยประสงค
รวมมือกับจีนในการบรรเทาปญหาความยากจน และประธานคณะมนตรียุโรป ไดหารือกันในประเด็นการสงเสริมการคา
ระหวางสหภาพยุโรปกับไทยใหเพ่ิมพูนยิ่งข้ึน 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว  ไมขัดของตอผลการ เขารวมการประชุมผูนํา G20 ประจําป 2562 

ดังกลาว ซึ่งลวนเปนประโยชนตอการดําเนินงานของไทย โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล ท่ีเปนประเด็นท่ีมีความทาทาย
ตอเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชระบบเศรษฐกิจดิจิทัลในการจัดจําหนายสินคา และใชประโยชน  
ในการรับรูขอมูลของตลาดตางประเทศ ท่ีทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของควรมีการเตรียมความพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง  
ของรูปแบบและมาตรการทางการคาดังกลาว โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณยินดีใหการสนับสนุนการดําเนินงาน  
ท่ีเก่ียวของในประเด็นตางๆ ตามผลการประชุมและเรื่องท่ีเปนวาระสําคัญจากการประชุม อาทิ การจัดการขยะทะเล  
การบริหารจัดการนํ้าตอไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดการดําเนินการในสวน
ท่ีเก่ียวของตามประเด็นท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็วตอไป 

2. ใหกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมรับไปหารือในรายละเอียดรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ
และหนวยงานท่ีเก่ียวของเก่ียวกับการจัดตั้งสถาบันโคเซ็นในไทยใหเหมาะสมและชัดเจนเพ่ือดําเนินการตอไป ท้ังน้ี  
ใหสถาบันโคเซ็นดังกลาวอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

3. ใหกระทรวงคมนาคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของศึกษาความเปนไปไดในการสรางความรวมมือดานระบบ
รางกับสาธารณรัฐเกาหล ี
 


