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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2564 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090364 
 
เรื่อง : การจัดท าบันทึกความเข้าใจ (Momorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการค้าข้าวระหว่างกระทรวง

พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม.พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการค้าข้าวระหว่าง พณ. และกระทรวงการค้าแห่งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย (ร่าง MOU) 

2. มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามใน MOU 
3. หากมีการแก้ไขถ้อยค าที่มิได้ท าให้สาระส าคัญในร่าง MOU เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้อยู่ในดุลยพินิจ 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายที่จะด าเนินการได้ 
(พณ. แจ้งว่าจะมีการก าหนดวันลงนามภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง MOU แล้ว) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549 เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อข้าวระหว่าง

กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการค้าแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (MOU ฉบับเดิม) โดยรัฐบาลไทย
จะขายข้าวให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นข้าวขาวร้อยละ 15 – 25 ปริมาณ 500,000 – 1,000,000 ตันต่อปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2554 โดยฝ่ายไทยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ด าเนินการและฝ่ายอินโดนีเซีย
มอบหมายให้ Perum BULOG (รัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย) เป็นผู้ด าเนินการ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 เห็นชอบการแก้ไข MOU ฉบับเดิม โดยขยายระยะเวลาการมี
ผลบังคับใช้จากเดิมระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2554 เป็นระยะเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2559 และมี
การปรับแก้ข้อความในส่วนของปริมาณการซื้อข้าวจากเดิม 500,000 – 1,000,000 ตันต่อป ีเป็นไม่เกิน 1,000,000 ตันต่อปี 

ทั้งนี้ ภายใต้ MOU ฉบับเดิม กรมการค้าต่างประเทศได้ท าสัญญาขายข้าวกับ Perum BULOG รวมทั้งสิ้น 4 สัญญา 
ปริมาณข้าวรวม 925,000 ตัน 

3. พณ. รายงานว่า รัฐบาลสาธารณรฐัอินโดนีเซียได้มีหนังสือถึง พณ. เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 แจ้งความประสงค์

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า
และเศรษฐกิจของทั้งสองฝ่าย และจะเป็นโอกาสในการเจรจาหารือ 
เพื่อขยายตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าอื่นๆ ที่ไทยมีศักยภาพในการผลิต
และส่งออกได้ต่อไปในอนาคต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จะขอหารือการต่ออายุ MOU ฉบับเดิม (ตามข้อ 1. – ข้อ 2.) ซึ่งได้หมดอายุแล้วเมื่อปี 2559 ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียมีวัตถุประสงค์ที่จะส ารองข้าวเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศ ในสถานการณ์ที่ปริมาณ
ผลผลิตข้าวภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคซึ่งจะเป็นโอกาสให้รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียพิจารณา
น าเข้าข้าวจากไทย และเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการรักษา
ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้าข้าวอันดีระหว่างสองประเทศ 

4. รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เสนอร่าง MOU ให้รัฐบาลไทยพิจารณา โดย พณ. (กรมการค้าต่างประเทศ) 
และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) (กรมเอเชียตะวันออก) ได้ปรับแก้ถ้อยค าในร่าง MOU ให้มีความเหมาะสมแล้วจะมี
การลงนามในร่าง MOU ดังกล่าว ผ่านการประชุมออนไลน์ รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

หัวข้อ ร่าง MOU 
สาระส าคัญ พณ. ตกลงที่จะขายข้าวขาวไทย ซึ่งเป็นข้าวขาวร้อยละ 15 – 25 ให้แก่กระทรวงการค้า

แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ปริมาณไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิต
ของทั้งสองประเทศและระดับราคาในตลาดโลก 

หน่วยงานด าเนินการ - พณ. มอบหมายกรมการค้าต่างประเทศหรือหน่วยงานภาครัฐของไทยเป็นการด าเนินการ 

- กระทรวงการค้าแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียมอบหมาย Perum Bulog รัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียเป็นผู้ด าเนินการ 

ข้อพิพาท ข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่ภาคีซึ่งเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ภายใต้ MOU 
ฉบับน้ีคู่ภาคีจะหาข้อยุติโดยการหารือและเจรจาอย่างฉันมิตร 

ผลบังคับใช้ ร่าง MOU จะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 4 ปี นับแต่วันที่ลงนาม เว้นแต่ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ได้แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลา 6 เดือนล่วงหน้า 

5. กต. (กรมเอเชียตะวันออก) พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่าง MOU มีถ้อยค าและบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณี
ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นหนังสือสัญญาตา
มาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนลงนาม เพื่อให้มีผล
ผูกพันแต่ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามาตรา 178 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนลงนาม เพื่อให้มีผลผูกพันแต่ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามาตรา 178 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ที่ต้องได้รับความเห็นของจากรัฐสภา ประกอบกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียแจ้งว่าไม่ประสงค์ให้มี  
การแสดงหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) พร้อมเสนอลงนามในรูปแบบการเวียนเอกสารให้คู่ภาคีอีกฝ่ายลงนาม 

6. เรื่อง การจัดท าบันทึกความเข้าใจ (Momorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการค้าข้าวระหว่าง 
พณ. และกระทรวงการค้าแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดอยู่ในด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการค้าข้าวระหว่าง

กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ได้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบโดยตรงแล้ว จึงไม่มีข้อขัดข้องในการให้ความเห็นชอบต่อ MOU ดังกล่าว และข้อเสนอที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากจะเป็นโอกาสในการเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดอินโดนีเซียมากข้ึน ซึ่งที่ผ่านมา
มีการจัดท าบันทึกความเข้าใจในลักษณะดังกล่าวมาแล้วถึง 2 ครั้ง และในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมั่นในศักยภาพ
การผลิตและคุณภาพข้าวไทยต่ออินโดนีเซีย ท้ังยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ
ของทั้งสองฝ่าย และจะเป็นโอกาสในการเจรจาหารือเพื่อขยายตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าอื่นๆ ที่ไทยมีศักยภาพ  
ในการผลิตและส่งออกได้ต่อไปในอนาคต 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไป ทังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจ  
ว่าด้วยการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ 
โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2564 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090364 
 
เรื่อง : ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน แผนงานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ านาทอน (แห่งใหม่) พร้อมวางท่อ

ขยายเขตจ าหน่ายน้ าพื้นที่ต าบลนาทอน ต าบลทุ่งบุหลัง และต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน  
ในการด าเนินการแผนงานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ านาทอน (แห่งใหม่) พร้อมวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าพื้นที่ต าบลนาทอน 
ต าบลทุ่งบุหลัง และต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ในพื้นที่ป่าชายเลนในต าบลนาทอน ต าบลทุ่งบุหลัง  
และต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เนื้อที่ 3 ไร่ 48 ตารางวา (3.12 ไร่) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  23 กรกฎาคม 2534 ให้ระงับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลน 

โดยเด็ดขาด โดยให้ มท. รับไปด าเนินการสั่งการไปยังจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดประกอบด้วย
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกท่ีดินในเขตป่าไมช้ายเลนและระงับการพิจารณาอนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า
ชายเลนของทางราชการ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2543 ให้คงไว้ซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2534 
และเพิ่มเติมเง่ือนไขในการน ามติดังกล่าวไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมในการใช้บังคับและจัดการป่าชายเลน  
โดยให้น าพื้นที่ป่าชายเลนที่จ าแนกออกเป็นเขตใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ป่ าชายเลนตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
15 ธันวาคม 2530 พ้ืนท่ีงอกชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ ให้กรมป่าไม้กันไว้เป็นพ้ืนท่ีอนุรักษ์และฟื้นฟูมารวมเป็นพื้นที่เขต
อนุรักษ์ทั้งหมด เว้นแต่บริเวณพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ในกรณีต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น และในพื้นที่เขต
อนุรักษ์ห้ามิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนในทุกกรณีทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้ป่าชายเลน  
ได้ฟื้นตัวกลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ อันจะเป็นการเกื้อกูลการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

3. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2543 เห็นชอบผลการพิจารณาทบทวนกรอบแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการจัดการพื้นท่ีป่าชายเลนตามมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ โดยในเขตอนุรักษ์ห้ามมิให้อนุญาตการ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าชายเลนในทุกกรณี โดยรวมถึงพื้นที่ก่อสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อการก่อสร้างระบบ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินโครงการถูกต้องตามขั้นตอน เป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน และสามารถด าเนินการได้
ตามตารางเวลาก าหนด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บ าบัดต่างๆ ด้วย และมติคณะรัฐมนตรีใดขัดหรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ ให้ใช้มติคณะรัฐมนตรีนี้แทน และใน
การออกมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าชายเลนฉบับใหม่ให้ใช้มติคณะรัฐมนตรีฉบับน้ีเป็นหลัก 

4. คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับอ าเภอได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 
28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอ าเภอทุ่งหว้า เพื่อรับทราบและวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน  
ด้านการบริหารจัดการน้ าอุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร โดยที่ประชุมได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
ที่เกี่ยวข้องกับการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นปัญหาที่ระดับอ าเภอไม่สามารถแก้ไขได้ โดยขอให้การประปาส่วนภูมิภาค
ขยายเขตจ าหน่ายน้ าไปยังต าบลทุ่งบุหลัง เนื่องจากมีความเดือดร้อน ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งมากท่ีสุด 
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถขุดเจาะบ่อบาดาลได้และสามารถน าน้ าผิวดินมาใช้ประโยชน์เนื่องจากสภาพดิน 
เป็นดินเปรี้ยวและดินเค็ม 

5. การประปาส่วนภูมิภาคได้ส ารวจเบือ้งต้นและแจง้งบประมาณในการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าไปยังต าบลทุ่ง
บุหลัง ต าบลขอนคลาน และต าบลนาทอน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เสนอต่อนายอ าเภอทุ่งหว้า 

6. นายอ าเภอทุ่งหว้ามีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เพื่อแจ้งปัญหาความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เกี่ยวกับระบบน้ าอุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตรตามความเห็นของคณะกรรมการฯ โดยเห็นสมควรสนับสนุน
งบประมาณในการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาไปยังพ้ืนท่ีต าบลทุ่งบุหลัง ต าบลนาทอน และต าบลขอนคลาน 

7. จังหวัดสตูลแจ้งให้การประปาส่วนภูมิภาคส ารวจออกแบบและเสนอโครงการเพื่อของงบประมาณส าหรับ  
การขยายเขตประปาไปยงัต าบลทุ่งบุหลงั ต าบลนาทอน และต าบลขอนคลาน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในพื้นที่ดังกล่าว และได้สอบถามความคืบหน้าในการด าเนินการ 

8. การประปาส่วนภูมิภาคได้จัดท าแผนงานก่อสร้างสถานีจ่ายน้ านาทอน (แห่งใหม่) พร้อมวางท่อขยายเขต
จ าหน่ายน้ าพื้นที่ต าบลนาทอน ต าบลทุ่งบุหลัง และต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล วงเงินงบประมาณ 
83.381 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งในพื้นท่ี 3 
ต าบลดังกล่าวและเพื่อรองรับกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ UNESCO ได้ประกาศให้พื้นที่
อ าเภอทุ่งหว้าเป็นอ าเภอหน่ึงในแหล่งอุทยานธรณีโลก (Satun UNESCO Global Geopark) แห่งแรกของประเทศไทย 

ความเห็นของ กษ. 
1. เห็นด้วยในการขอยกเว้นตามมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามใช้ประโยชน์ในป่าชายเลน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 

เนื่องจากเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดและไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประมงแต่อย่างใด 
2. พื้นที่ป่าชายเลนเป็นที่มีน้ าขังหรือไหลและเป็นป่าไม้ที่มีน้ าท่วมตามธรรมชาติจึงเป็นที่จับสัตว์น้ าตามาตรา 5 

แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ในการวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าซึ่งจะต้องมีการขุดดินในพื้นที่ป่าเลน  
จึงเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ าในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดจากสภาพที่เป็นอยู่ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามาตรา 62 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เมื่อโครงการได้รับความ
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เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จะต้องด าเนินการขออนุญาตก่อนท่ีจะมีการด าเนินโครงการดังกล่าว 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค) รับความเห็น
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส านักงบประมาณ 
ไปด าเนินการต่อไป โดยให้ด าเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของก าหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2564 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090364 
 
เรื่อง : ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 และโครงการสินเช่ือ

ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบท่ี 1 
ปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 จากที่คณะรัฐมนตรี

อนุมัติ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จ านวน 46 ,807.35 ล้านบาท โดยขอเพิ่มเติมอีก 3 ,838.92 ล้านบาทเป็น 
50,646.27 ล้านบาท จ าแนกเป็น 

1) ค่าด าเนินการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันกับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยใช้แหล่งเงินทุนของ 
ธ.ก.ส. จ านวน 45,754.98 ล้านบาท ขอวงเงินเพิ่มเติมอีก 3,754.83 ล้านบาท เป็น 49,509.81 ล้านบาท 

2) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. จ านวน 1 ,029.49 ล้านบาท ขอวงเงินเพิ่มเติมอีก  
82.60 ล้านบาท เป็น 1,112.09 ล้านบาท 

3) ค่าบริหารจดัการ ธ.ก.ส. จ านวน 22.88 ล้านบาท ขอวงเงินเพิ่มเติมอีก 1.49 ล้านบาท เป็น 24.37 ล้านบาท 
2. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 

1) ขยายเป้าหมายโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 จากที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ปริมาณ 1.50 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินงบประมาณ 19 ,826.76 ล้านบาท 
เพิ่มเติมอีก 0.32 ล้านตันข้าวเปลือก เป็น 1.82 ล้านตันข้าวเปลือก และงบประมาณเพิ่มเติมอีก 4 ,504.27 ล้านบาท 
เป็น 24,331.03 ล้านบาท จ าแนกเป็น 

1.1) วงเงินสินเช่ือ โดยใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. จ านวน 15,284.00 ล้านบาท ขอวงเงินเพิ่มเติมอีก 
3,500.50 ล้านบาท เป็น 18,784.50 ล้านบาท 

1.2) วงเงินจ่ายขาด จ านวน 4 ,542.76 ล้านบาท ขอวงเงินเพิ่มเติมอีก 1 ,003.77 ล้านบาท  
เป็น 5,546.53 ล้านบาท จ าแนกเป็น (1) ค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าว จ านวน 2,250.00 ล้านบาทขอวงเงิน
เพิ่มเติมอีก 480.00 ล้านบาท เป็น 2,730.00 ล้านบาท (2) ค่าใช้จ่ายในการชดเชยต้นทุนเงิน ธ.ก.ส. จ านวน 394.52 ล้านบาท 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : พณ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สามารถจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างได้ครอบคลุมเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวท่ีขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ให้มีรายได้ที่เหมาะสม
ในการด ารงชีพ และเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกโดยเฉพาะ
ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากให้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีทางเลือก 
ในการตัดสินใจที่จะจ าหน่ายหรือเก็บรักษาข้าวเปลือกของตนเองไว้ใน 
ยุ้งฉาง ตลอดจนเป็นการสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตและเก็บ
รักษาข้าวเปลือกให้มีคุณภาพดี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ขอวงเงินเพิ่มเติมอีก 88.67 ล้านบาท เป็น 483.19 ล้านบาท (3) ค่าบริหารโครงการฯ ธ.ก.ส. จ านวน 152.84 ล้านบาท 
ขอวงเงินเพิ่มเติมอีก 35.01 ล้านบาท เป็น 187.85 ล้านบาท (4) ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีการระบาย ได้แก่ ค่าขนย้าย
ข้าวเปลือก ต้นทุนเงินค่าขนย้ายข้าว และส่วนต่างภาระขาดทุนจากการระบายข้าว วงเงิน 1,745.40 ล้านบาท ขอวงเงิน
เพิ่มเติมอีก 400.09 ล้านบาท เป็น 2,145.49 ล้านบาท 

2) ขยายระยะเวลาจัดท าสญัญากู้โครงการฯ ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ภาคใต้ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564) 
ทั้งนี้ ให้ ธ.ก.ส. ท าความตกลงกับส านักงบประมาณ และขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 และปีถัดๆ ไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ปี 2563/64 รอบท่ี 1 พร้อมมาตรการคู่ขนาน โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 
2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เห็นชอบปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเบื้องต้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 
18,096.06 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 28,711.29 ล้านบาท เป็น 46,807.35 ล้านบาท 

3. มติคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 มีดังน้ี 
1) เห็นชอบการปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1  

จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 จ านวน 46,807.35 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 3,838.92 ล้านบาท 
เป็น 50,646.27 ล้านบาท 

2) เห็นชอบการขยายเป้าหมายโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64  
จากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ปริมาณ 1.50 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินงบประมาณ
19,826.76 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 0.32 ล้านตันข้าวเปลือก เป็น 1.82 ล้านตันข้าวเปลือก และงบประมาณเพิ่มเติมอีก
4,504.27 ล้านบาท เป็น 24,331.03 ล้านบาท และเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาโครงการฯ เพื่อจัดท าสัญญากู้
เป็นถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 (ภาคใต้ ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 

เรื่อง ขอเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 และโครงการสินเช่ือ
ชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 ซึ่ง นบข. ได้มีมติเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
เพื่อให้สามารถจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างได้ครอบคลุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร  
ให้มีรายได้ที่เหมาะสมในการด ารงชีพ และเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก 
ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีทางเลือกในการตัดสินใจที่จะจ าหน่ายหรือเก็บรักษาข้าวเปลือกของตนเองไว้ในยุ้งฉาง ตลอดจน



9 

 

เป็นการสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตและเก็บรักษาข้าวเปลือกให้มีคุณภาพดี ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องด าเนินการตามระเบียบขั้นตอน ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และมีการตรวจสอบการจ่ายเงินโครงการฯ ให้เป็นไป
อย่างรัดกุม เข้มงวด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังตามระเบียบต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ส าหรับค่าใช้จ่ายจะเกิดขึ้นรวมทั้งค่าบริหารจัดการของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ด าเนินการตามความเห็น
ของส านักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม และข้อสังเกตของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่  1/2564 เมื่อวันที่  10 กุมภาพันธ์ 2564 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วน าเสนอ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเกี่ยว  
กับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมข้าวในโอกาสต่อไป  
ให้น าเสนอผลการด าเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2564 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090364 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบต่อร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูต

ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจหมุนเวียน 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบต่อร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถาน
เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเศรษฐกิจหมุนเวียน หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยค าในร่างข้อตกลง
ความร่วมมือฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลง
ความร่วมมือฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย เสนอร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบการด าเนินงานความร่วมมือในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่ทะเล โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงร่างข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และสอดคล้องกับบริบทการด าเนินงานของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 

2. ร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และเศรษฐกิจหมุนเวียน สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการกระชับและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสอง
ประเทศ บนพื้นฐานของความเสมอภาค ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน
และมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชน
ทั้งสองประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1 วัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือฯ เพื่อให้ผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายมีกรอบการด าเนินความร่วมมือกัน 
เพื่อสนับสนุนความตั้งใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของขยะพลาสติกลงสู่ทะเล 

2.2 ของเขตความร่วมมือของข้อตกลงความร่วมมือฯ ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ทั้งด้านวิชาการและงานวิจัยภายใต้ข้อตกลงนี้ (2) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
งานวิจัย ข่าวสาร และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ของทั้งสองประเทศ (3) ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ และผู้แทนของผู้ร่วมลงนามทั้งสองฝ่าย  
(4) จัดการสัมมา การประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนอ านวยความสะดวกในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม 
แผนการศึกษาดูงาน และการศึกษาดูงาน (5) พัฒนาและด าเนินงานโครงการและกิจกรรมที่มีการตกลงร่วมกัน และ  
(6) สนับสนุนการวิจัยร่วมเชิงปริมาณและชนิดของขยะทะเลที่ลอยอยู่ในแม่น้ าก่อนไหลออกสู่ทะเล 

2.3 ในการด าเนินงานท้ังสองฝ่ายจะสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในฐานะ
หน่วยงานประสานงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.4 ท้ังสองฝ่ายจะประสานงานและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศ และการจัดเก็บ
ขยะพลาสติกในแม่น้ า ให้เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการลดขยะพลาสติกในทะเลโดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหุ้นส่วนภาคเอกชน และหากมีความร่วมมือและกิจกรรมการด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจง ทั้งสองฝ่าย 
จะพิจารณาเป็นกรณีไป 

2.5 แต่ละฝ่ายจะเก็บรักษาความลับและดูแลความลับของเอกสารต่างๆ ข่าวสารและข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับหรือ
ได้จัดท าหาให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ในช่วงด าเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้  และจะไม่มีอคติต่อกฎหมาย  
และกฎระเบียบต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้ของผู้ลงนามทั้งสองฝ่าย รวมถึงจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับท่ีได้รับจากอีกฝ่าย
โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน โดยผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายอาจตัดสินใจระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาความลับแยกต่างหาก 

2.6 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะตกเป็นของหน่วยงาน 
ผู้ลงนามร่วมกัน เว้นแต่จะได้มีการตกลงกันในโครงการแต่ละโครงการ 

2.7 บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตลกงความร่วมมือนี้จะให้ความเคารพ  
ต่อความเป็นอิสระทางการเมือง อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศเจ้าบ้านและหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ  
ที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือนี้ 

2.8 ข้อตกลงความร่วมมือนี้อาจมีการแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยความยินยอมของผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร 
การปรับแก้ไขจะมีผลสมบูรณ์ในวันท่ีผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายก าหนด 

2.9 ข้อตกลงความร่วมมือน้ีไม่ได้สร้างสนธิ หรือข้อผูกพันใดๆ ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ 
2.10 ข้อตกลงความร่วมมือนี้จะมีผลใช้บังคับในวันที่มีการลงนาม และจะมีผลใช้บังคับเป็นเวลา 2 ปี  
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โดยผู้ลงนามทั้งสองฝ่ายอาจขยายเวลาข้อตกลงความร่วมมือนี้ออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี โดยผ่านการยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษร และผู้ลงนามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยุติข้อตกลงความร่วมมือนี้เมื่อใดก็ได้ โดยมีหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ถึงอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลา 6 เดือน โดยการสิ้นสุด/ยุติของข้อตกลงความร่วมมือนี้ จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้อง 
และระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมใดๆ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้จนกระทั่งเสร็จสิ้นลง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนร่างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจ าประเทศไทย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และเศรษฐกิจหมุนเวียนในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 

2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2564 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090364 
 
เรื่อง : รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ครม. รับทราบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน

ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด 

2. ส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศ ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ก าหนดเป้าหมายให้
ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ตัวช้ีวัดร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA  
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2561 - 2565 คือ ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินฯ ร้อยละ 80 จะต้องมี
คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินสามารถน าผลการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ 
และเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการ ป.ป.ช./กษ. (ศปท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินสามารถน าผล 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปปรับปรุง พัฒนา ยกระดับ 
และเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ให้ส่งความเห็นของของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาต่อไป 

2. ให้หน่วยงานของรัฐรับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร.  
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 10/2564 วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090364 
 
เรื่อง : แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
ตามข้อ 10. โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขององค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ จ านวน 5 คน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
1.1 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
1.2 นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 
1.3 นายอภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล 
1.4 นายอวยชัย คูหากาญจน์ 
1.5 นายพีรพันธ์ คอทอง (ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ จ านวน 2 คน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้ 

2.1 พลต ารวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ 
2.2 นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 

3. คณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 
ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ น าเสนอกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาสรรหา
บุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ านวน 4 คน ส าหรับผู้แทนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ขอให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ด าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547 

4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีค าสั่ง 398/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยคณะกรรมการสรรหากรรมการขององค์การ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สตร.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ ให้ การด า เนิน งานของคณ ะกรรมการขององค์ การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อุตสาหกรรมป่าไม้ ได้พิจารณาและสรรหารายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ และความเช่ียวชาญ เพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการอื่นในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยการพิจารณาและสรรหาเป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้ง
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ขั้นตอนที่ 2 การสรรหาและการเสนอช่ือ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือที่  
กษ 0206/4984 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์(นายพีรพันธ์ คอทอง) เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการ
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จัดส่งรายช่ือบุคคลดังกล่าวข้างต้นให้ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว 

5. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
มาตรา 13 ให้มีคณะกรรมการบริหารกิจการของ อ.อ.ป. คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการขององค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้” ประกอบด้วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานกรรมการ หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย 
อธิบดีกรมป่าไม้  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกระทรวงการคลังและกรรมการอื่น  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ 
6. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2550 

มาตรา 15 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 

“มาตรา 12/1 ในการแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มิใช่กรรมการโดยต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจแห่งใด ให้ผู้มีอ านาจ
พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดท าขึ้น ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการอื่น
ของรัฐวิสาหกิจนั้น 

การจัดท าบัญชีรายชื่อกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะรัฐมนตรีก าหนด” 
7. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 

ข้อ 10 (6) ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายช่ือ  
เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ข้อ 12 ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลตามข้อ 10 (6) ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับรัฐวิสาหกิจต่อประธานกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยให้บุคคลที่ได้รับ  
การเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกรอกข้อความตามแบบท้ายระเบียบนี้ และรับรองว่าตน 
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทั้งนี้ เมื่อประธานกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว  
ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีหรือด าเนินการเพื่อแต่งตั้งตามระเบียบกฎหมายหรือระเบียบ
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ข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจนั้นต่อไป 
8. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ ได้ให้ความ

เห็นชอบรายช่ือบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ านวน 5 คน ดังนี้ 
8.1 นายพีรพันธ์ คอทอง 
8.2 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ 
8.3 นายอภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล 
8.4 พลต ารวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ 
8.5 นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ 

โดยนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ และนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ เป็นผู้ที่มีรายช่ือตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

9. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้มีหนังสือแจ้งว่า ประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยได้รับมอบ
อ านาจจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้เห็นชอบรายช่ือบุคคลดังกล่าวเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอื่น  
ในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 

10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาแล้ว ขอเสนอรายช่ือบุคคล เพื่อรับการแต่งตั้ง  
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ านวน 5 คน ดังนี้ 

10.1 นายพีรพันธ์ คอทอง 
10.2 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ 
10.3 นายอภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล 
10.4 พลต ารวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ 
10.5 นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ 

โดยนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ และนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ เป็นผู้ที่มีรายช่ือตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ทั้งนี้ ได้จัดท ารูปแบบข้อมูลประกอบการเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และแบบสรุปประวัติ
การเสนอเรื่องการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งได้ด าเนินการตรวจสอบประวัติการกระท าความผิดเรียบร้อยแล้ว 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว ขอแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์ 

(นายพีรพันธ์ คอทอง) เป็นผู้แทนร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการ  
ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ านวน 5 คน ดังนี ้
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1. นายพีรพันธ์ คอทอง 
2. นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ 
3. นายอภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล 
4. พลต ารวจตรี วิวัฒน์ ชัยสังฆะ 
5. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ 
โดยนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ และนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ เป็นผู้ที่มีรายช่ือตามประกาศกระทรวงการคลัง 

เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี 9 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 
 


