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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2564 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230364 
 

เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ด าเนินการบังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้การยางแห่งประเทศไทย  
และส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงาน  
ของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการทางปกครองแทนได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า มาตรา 63/15 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ. 2539  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้ในกรณีที่มีการบังคับ 
ให้ช าระเงินและค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ช าระเงินเป็นที่สุดแล้ว หากหน่วยงานของรัฐที่ออกค าสั่งให้ช าระเงิน
ประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีในสังกัดกรมบังคับคดีด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองดังกล่าว  
ให้ยื่นค าขอต่อศาลเพ่ือให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพ่ือบังคับให้เป็นไปตามค าสั่งทางปกครองน้ัน โดยระบุจ านวนเงิน 
ที่ผู้อยู่ในบังคับของมาตรการบังคับทางปกครองยังมิได้ช าระตามค าสั่งทางปกครอง ทั้งนี้ ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้
บังคับทางปกครองหรือได้ด าเนินการบังคับทางปกครองแล้ว แต่ยังไม่ได้รับช าระเงินหรือได้รับช าระเงิน ไม่ครบถ้วน  
และมาตรา 63/15 วรรคหก บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐตามมาตราน้ี หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วน
ราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่ก าหนดในกระทรวง 

2. ดังนั้น เพ่ือให้การบังคับตามค าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดให้ช าระเงินของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การ
ของรัฐในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สมควรก าหนดให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 
และส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) (พกฉ.) เป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่สามารถขอให้พนักงานบังคับคดีด าเนินการบังคับทางปกครองได้  ตามมาตรา 63/15 วรรคหก  
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินการบังคับตามค าสั่งทางปกครองที่ก าหนด 
ให้ช าระเงินของการยางแห่งประเทศไทย และส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหน่วยงานของรัฐที่สามารถขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีด าเนินการ
บังคับทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รวมพิจารณาร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้กับร่างกฎกระทรวงฯ ที่เป็นเรื่องท านองเดียวกัน  
ซึ่งอยู่ระหว่างส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาให้เป็นฉบับเดียวกัน แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
 
  



3 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2564 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทกัท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230364 
 

เรื่อง : แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (นายรัตนะ สวามีชัย และนางสาวชวนชม กิจพันธ์) 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จ านวน 2 คน 
แทนผู้ลาออก ดังนี้ 

1. นายรัตนะ สวามีชัย 
(ผู้แทนสถาบันเกษตรกร) 

2. นางสาวชวนชม กิจพันธ ์
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาด

เพื่อเกษตรกร จ านวน 7 คน ประกอบด้วย นายอัครา พรหมเผ่า (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร) นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ 
(ผู้แทนสถาบันเกษตรกร) นายมงคล ลีลาธรรม นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา นายธนา ธรรมวิหาร พลต ารวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ 
และพันต ารวจเอก อธิศวิส กมลรัตน์ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ (ครบวาระการด ารงต าแหน่งสามปีในวันที ่10 ธันวาคม 2565) 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า นายอัครา พรหมเผ่า (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร) และนายธนา ธรรมวิหาร 
กรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง (ตามข้อ 1.) ได้ลาออกจาก
ต าแหน่งเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ตามล าดับ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงาน 
ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการอื่นๆ จ านวน 2 คน 
แทนผู้ที่ลาออก (ตามข้อ 1.) ซึ่งประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจได้เห็นชอบรายช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอื่นๆ จ านวน 2 คน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

3. การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรในเรื่องนี้จัดเป็นการด าเนินการ  
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระ  
ที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแต่งตั้งแล้ว 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (อ.ต.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การบริหารงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นไป 
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2564 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230364 
 
เรื่อง : การเสนอต้มย ากุ้งเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก 
 
สารัตถะ : วธ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. เอกสารน าเสนอต้มย ากุ้งขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ  
ต่อยูเนสโก [องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization: UNESCO)] 

2. ให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา  
ทางวัฒนธรรม เป็นผู้ลงนามในเอกสารน าเสนอต้มย ากุ้งในฐานะตัวแทนของประเทศไทย เพื่อเสนอขึ้นทะเบียน  
เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการน าเสนอต้มย ากุ้ง  

เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกโดยร่วมมือกับนักวิชาการและชุมชน  
ที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีมติเห็นชอบการจัดท าข้อมูลต้มย ากุ้ง 
เพื่อเตรียมการเสนอเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ ์2564 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบการเสนอต้มย ากุ้งเป็นรายการตัวแทนมรดก

วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกเนื่องจากเป็นมาตรการที่เสนอเพื่อการส่งเสริมและรักษาต้มย ากุ้งนั้น 
ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร ทั้งที่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยต้นน้ าจะเน้นเรื่องการดูแลรักษ าและส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบนิเวศซึ่งเป็นแหล่งที่มาของวัตถุดิบคือ กุ้ง รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุง
คุณภาพของวัตถุดิบเหล่านั้น กลางน้ าจะเน้นที่การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านคหกรรมอาหารไทย การวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหาร และปลายน้ าจะเน้นเรื่องการ
ส่งเสริมการตลาดและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่สากล การพัฒนาธุรกิจอาหารไทย การรณรงค์การบริโภค

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

เพื่อให้การด าเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวน
รักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Convention for the Safeguarding  
of the Intangible Cultural Heritage) ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และเพื่อให้การจัดส่งเอกสารน าเสนอต้มย ากุ้ง ภายใต้ช่ือ 
Tomyum Kung สามารถด าเนินการได้ทันภายในเวลาที่ก าหนด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อาหารไทยโดยเน้นเรื่องประโยชน์ด้านสุขภาพและทางโภชนาการ ดังนั้น จึงสอดคล้องกับพันธกิจของกรมประมงในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและกุ้งทะเลตลอดจนบริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรกุ้งก้ามกรามและกุ้งทะเลใช้อย่าง
ยั่งยืน 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2564 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230364 
 
เรื่อง : บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้าและกลไกสนับสนุนอื่น  ๆเพื่ออ านวย

ความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย  
และกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ 

 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า และกลไก
สนับสนุนอื่นๆ เพื่ออ านวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์  
แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ  
(ร่าง MoU) ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่าง MoU ข้างต้น ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ขอให้ พณ. ด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง MoU ดังกล่าว 
(ร่าง MoU จะมีการลงนามร่วมกันในวันที่ 29 มีนาคม 2564) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ในระหว่างการเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการของไทย เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงลอนดอน 

โดยสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึง
การร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน และการผลักดันให้ข้อตกลงความร่วมมือต่าง ๆ เกิดผลเป็นรูปธรรม 
และต่อมากระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้รับผิดชอบในการเตรียมการเจรจาความตกลงทางการค้าภายหลังการออกจากการ
เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (เบร็กซิท) ในโอกาสแรก ได้มีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วม  
ในการให้ข้อคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว อีกทั้งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการพิจารณาทบทวนเพื่อจัดท านโยบายการค้าระหว่างกัน
จนแล้วเสร็จ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (Joint Economic and 
Trade Committee: JETCO) ในระดับรัฐมนตรี เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย และส่งเสริมการค้าการลงทุน 
ผ่านการจัดท าเป็นบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MoU) นอกจากจะส่งเสริมและขยาย

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

เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการร่วมฯ ในระดับรัฐมนตรีจะเป็นกรอบ 
ในการด าเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการค้า การลงทุน  
และเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคทางการค้า กระซับและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้น 
ยิ่งขึ้นภายหลังเบร็กซิท และสามารถตอบสนองต่อความเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



7 

 

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศแล้ว ยังเป็นการวางรากฐานเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดท า
ความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร ในอนาคตด้วย 

2. สาระส าคัญข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย 
2.1 วัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริม อ านวยความสะดวก และพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน 

และเศรษฐกิจระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรและจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า (JETCO) ในระดับ
รัฐมนตรีเพื่อท าหน้าที่ส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายมี
ศักยภาพร่วมกัน 

2.2 ขอบเขตของกิจกรรม เช่น การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนการเข้าร่วมเวทีธุรกิจระหว่าง
ประเทศการประชุมและสัมมนาระหว่างประเทศงานแสดงสินค้านิทรรศการกิจกรรมทางธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์
รวมถึงความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาระหว่างภาคอุตสาหกรรมภาครัฐและสถานศึกษา 

2.3 องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการร่วมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของไทย 
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักร  (หรือผู้แทน) เป็นประธานร่วมฯ  
และมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยก าหนดให้มีการประชุมร่วมกันปีละ๑ครั้งหรอืตามที่สองฝ่าย
เห็นสมควรเพื่อทบทวนการด าเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ แสวงหาโอกาสพิจารณาข้อเสนอแนะและจัดท า
แผนปฏิบัติการเพื่อขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
อุปสรรคทางการค้าและการลงทุนทั้งนี้อาจมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้าน (specialized official level sub-
committee) เพื่อหารือเพิ่มเติมในประเด็นที่ท้ังสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันได้ 

2.๔ ผลบังคับใช้และระยะเวลาด าเนินการ จะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ลงนาม และให้มีการทบทวนหลังมีผล
บังคับใช้แล้ว ๓ ปี นอกจากนี้ สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เมื่อได้รับความยินยอมร่วมกันทั้งนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถ
ยกเลิกบันทึกความเข้าใจฯได้ด้วยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

2.5 สถานะทางกฎหมาย ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นเอกสารที่ยังไม่มีสถานะเป็นสนธิสัญญาหรือก่อให้เกิด
พันธกรณีระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วว่า เห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการตามข้อเสนอ และไม่ขัดข้อง

ต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิ จและการค้า และกลไกสนับสนุนอื่นๆ  
เพื่ออ านวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้นการทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย  
และกระทรวงการค้าระหว่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ เนื่องจากการจัดท าบันทึก
ความเข้าใจฯ ดังกล่าว จะเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า กระชับและยกระดับความสัมพันธ์  
ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นภายหลังเบร็กซิท และสามารถตอบสนองต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  
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การค้า และการลงทุนระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร ในอนาคต 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวง  
การต่างประเทศไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและการค้า และกลไกสนับสนุนอ่ืนๆ เพื่ออ านวยความร่วมมือหลังจากเสร็จสิ้น
การทบทวนนโยบายการค้าระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการค้าระหว่างประเทศ 
แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้
ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลังพร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รบัจากการปรับเปลี่ยนดงักล่าวตามหลักเกณฑข์องมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที ่30 มิถุนายน 2558 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2564 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230364 
 
เรื่อง : การต่ออายุบันทึกความข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการซื้อข้าวระหว่างกระทรวง

พาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. อนุมัติการต่ออายุบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
อาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ (MOU) 

2. มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้เป็น 
ผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ (ร่าง MOU) 

3. หากมีการแก้ไขถ้อยค าที่มิได้ท าให้สาระส าคัญในร่าง MOU เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้อยู่ในดุลยพินิจ 
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายที่จะด าเนินการได้ 
(พณ. แจ้งว่าจะมีการก าหนดวันลงนามภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง MOU แล้ว) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. บังกลาเทศประสงค์จะต่ออายุบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการ

ซื้อขายข้าว ซึ่งได้มีจัดท าขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๕ ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงอาหารแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ออกไปอีก ๕ ปี เพื่อให้รัฐบาล
บังกลาเทศสามารถน าเข้าข้าวจากไทยได้เมื่อจ าเป็น ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ไม่มีข้อขัดข้องต่อสารัตถะโดยรวมของร่าง 
MOU ดังกล่าว 

2. เมื่อปี ๒๕๕๕ ไทยและบังกลาเทศได้ลงนามใน MOU ว่าด้วยการซื้อขายข้าว โดยมีสาระส าคัญระบุว่า บังกลาเทศ
ตกลงที่จะซื้อข้าวนึ่งจากไทยแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ปริมาณไม่เกิน ๑ ล้านตันต่อปี ข้ึนอยู่กับสถานการณ์การผลิตของทั้ง
สองประเทศและระดับราคาในตลาดโลก และในปี ๒๕๕๖ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามต่ออายุ MOU ดังกล่าวออกไปอีก ๓ ปี 
โดยมีผลบังคับใช้ถึงปี 2559 และต่อมาในปี ๒๕๖๐ ได้ลงนามใน MOU ว่าด้วยการซื้อขายข้าว โดยมีสาระส าคัญเหมือนกับ 

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

เพื่อให้รัฐบาลไทยสามารถเจรจาซื้อขายข้าวแบบ G to G  
กับรัฐบาลบังกลาเทศภายใต้ MOU ว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทย
กับรัฐบาลบังกลาเทศ ในกรณีที่บังกลาเทศมีความต้องการซื้อข้าวแบบ  
G to G จากไทย เนื่องจาก MOU ฉบับปัจจุบันได้หมดอายุในวันที่  
28 กุมภาพันธ์ 2564 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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MOU ฉบับเดิม แต่เปลี่ยนชนิดข้าวจากข้าวนึ่งเป็นข้าวไทยทุกชนิด ซึ่ง MOU ฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ถึงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน รัฐบาลไทยและรัฐบาลบังกลาเทศยังไม่เคยท าสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G 
ระหว่างกัน ภายใต้ MOU ดังกล่าวข้างต้น 

3. บังกลาเทศเป็นประเทศผู้น าเข้าข้าวรายส าคัญ เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตใกล้เคียงกับความต้องการบริโภคข้าว
ท าให้บังกลาเทศต้องน าเข้าข้าวจากต่างประเทศเพื่อส ารองและรกัษาระดับราคาข้าวในประเทศให้มีเสถียรภาพ โดยในช่วง
ระหว่างปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ บังกลาเทศน าเข้าข้าวเฉลี่ยปีละประมาณ ๑ ล้านตันโดยเป็นการน าเข้าข้าวจากไทยเฉลี่ย 
๑๒๕,๒๕๒ ตันต่อปี อย่างไรก็ดี ในปี ๒๕๖๓ ไทยส่งออกข้าวไปบังกลาเทศ ได้เพียง ๑๕ ตัน เนื่องจากราคาข้าวไทยสูง
กว่าประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย เป็นต้น 

4. การต่ออายุ MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บังกลาเทศสามารถน าเข้าข้าวจากไทยได้เมื่อจ าเป็นซึ่งรัฐบาล
บังกลาเทศวางแผนที่จะน าเข้าข้าวประมาณ ๕00,000 ตัน ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓/๖๔ (กรกฎาคม ๒๕๖๓ - 
มิถุนายน ๒๕๖๔) เพื่อเพิ่มปริมาณข้าวเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางด้านอาหารและรักษาเสถียรภาพของราคาข้าว
ภายในประเทศ เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ ในช่วงกลางปี ๒๕๖๓ ได้สร้างความเสียหายแก่พืชผล 
ทางการเกษตรของบังกลาเทศ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า ไม่ขัดข้องต่อการต่ออายุบันทึกความเข้าใจ 

(Memorandum of Understanding : MOU) ว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย 
และกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย  
และกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์เนื่องจากการต่ออายุ MOU 
ดังกล่าวจะเป็นโอกาสให้รัฐบาลบังกลาเทศพิจารณาน าเข้าข้าวจากไทย และเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาด
บังกลาเทศให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อให้รัฐบาลไทยสามารถเจรจาซื้อขายข้าวแบบ G to G กับรัฐบาลบังกลาเทศภายใต้ 
MOU ว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศ ในกรณีที่บังกลาเทศมีความต้องการซื้อข้าวแบบ  
G to G จากไทย เนื่องจาก MOU ฉบับปัจจุบันได้หมดอายุในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 

มติ ครม. : อนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงาน  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย ทังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน  
ร่างบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงอาหารแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรี
ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
(เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2564 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230364 
 
เรื่อง : ขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ 
จากเดิมด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2563 เป็นด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงปี พ.ศ. 2559 – 2567 
โดยมีวงเงินงบประมาณรวม 3,705.7 ล้านบาท เพื่อให้กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์ 
และยางล้อแห่งชาติให้แล้วเสร็จ เพื่อรองรับการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยางยนต์ ช้ินส่วนยานยนต์  
และยางล้อ ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบและรับรองยานยนต์ของอาเซียน (ASEAN Mutual 
Recognition on Type Approval for Automotive Products) ที่ประเทศสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงภายในปี 
พ.ศ. 2565 หากไม่ได้รับการขยายระยะเวลาโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติอาจส่งผลให้ไม่ได้
รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2565 ท าให้การด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์  

และยางล้อแห่งชาติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ส่วนการด าเนินการงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 อนุมัติให้ทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 โดยอนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ  
ยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี (พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2563) ในวงเงินงบประมาณ 
3,705.7 ล้านบาท แต่เนื่องจากการด าเนินโครงการในระยะที่ 2 ส่วนทดสอบยานยนต์และช้ินส่วน ยังไม่แล้วเสร็จ  
มีความจ าเป็นต้องขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีกจนถึงปี พ.ศ. 2567 จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากหากไม่ได้

รับการอนุมัติจะส่งผลให้โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติไม่ได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  
ปี พ.ศ. 2565 ท าให้การด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการส่งออกของผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรม 

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

เพื่อรองรับการทดสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ช้ินส่วน
ยานยนต์ และยางล้อ ภายใต้ข้อตกลงยอมรับร่วมผลการตรวจสอบ 
และรับรองยานยนต์ของอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition on 
Type Approval for Automotive Products) โดยป ระ เทศสมาชิก
จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงภายในปี พ.ศ. 2565 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ยานยนต์ ช้ินส่วนยานยนต์ และยางล้อในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ หากมีการแปรรูป  
เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น จะสามารถลดการพึ่งพาการส่งออกในรูปยางแปรรูปขั้นต้นและยังเป็นการเพิ่มการใช้ยาง  
ในประเทศเป็นการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมยางของประเทศอันจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ  
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ช้ินส่วนยานยนต์ และยางล้อ รวมทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
  



13 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2564 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230364 
 
เรื่อง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2564 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราว
ประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ที่ได้พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอแผนงานหรือโครงการเพื่อขอใช้
จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (พระราชก าหนดฯ)  และพิจารณา
กลั่นกรองความเหมาะสมของการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ เป็นสาระส าคัญของโครงการที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ รวมทั้งพิจารณาจัดท ารายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน  
และการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชก าหนดฯ ราย 3 เดือน เสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอน 
ของพระราชก าหนดฯ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการด าเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราช
ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ  
จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 (ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ) ดังนี้ 

1. อนุมัติโครงการทัวร์เที่ยวไทย ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานท่ี 3.3 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ เพื่อสนับสนุน
การฟื้นฟูธุรกิจภาคการท่องเที่ยวในประเทศตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เร่งด าเนินการตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะ
กรรมการฯ โดยเคร่งครัดตามขั้นตอนต่อไป 

2. มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯและด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 จัดท าความต้องการใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะสามารถจัดหาเงินกู้

เพื่อใช้จ่ายโครงการตามแผนการใช้จ่ายเงินท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของภาครัฐ 
2.2 รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ และการใช้จ่ายเงินกู้ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ในระบบ 

eMENSCR และจัดส่งให้ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด ภายในวันที่ 
7 ของเดือนถัดไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (มม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพครอบคลุมพื้นที่ มัลเบอรี่วัลเลย์
ทั้งหมด และเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตหม่อมผลสด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.3. ประสานกับกระทรวงการคลังในการรายงานขีดความสามารถในการช าระคืนหนี้เงินกู้ประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 6 แห่งพระราชก าหนดฯ ด้วย 

3. อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการก าลังใจ
และโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ และมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ด าเนินการความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ในส่วนของโครงการเราเที่ยวด้วยกันโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

3.1 เร่งประสานกับธนาคารกรุงไทยฯ เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงระบบและแอปพลิเคชันต่างๆ  เพื่อรองรับการด าเนินการ
ตามแนวทางต่างๆ ที่ ททท. เสนอได้ทันกับระยะเวลาเริ่มต้นโครงการฯ รวมทั้งประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย
ในการน าส่งข้อมูลจ านวนห้องพักของโรงแรมที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมกับกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย และขอสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล ภาพใบหน้าของประชาชนเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการยืนยัน
ตัวตนของผู้ใช้สิทธิในโครงการฯ ด้วยการสแกนใบหน้าเมื่อท าการเช็คอินห้องพัก โดยให้ธนาคารฯ สามารถเช่ือมโยงเข้าถึง
ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ นอกจากน้ีเห็นควรเพ่ิมระบบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิ์ โดยให้น าเทคโนโลยีการระบุต าแหน่ง 
(GPS) มาใช้เพื่อระบุต าแหน่งในการยืนยันตัวตน เพื่อเป็นการยกระดับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้สิทธิในโครงการฯ  
ให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การด าเนินโครงการฯ มีความโปร่งใส สามารถรองรับการติดตาม ตรวจสอบและป้องกัน
การฉวยโอกาสจากการด าเนินโครงการของรัฐในทางมิชอบได้ 

3.2 เห็นควรให้ก าหนดเง่ือนไขให้ประชาชนไม่สามารถใช้สิทธิ์โครงการฯ พร้อมกันกับโครงการทัวร์
เท่ียวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อให้เกิดการกระจายสิทธ์ิแกป่ระชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
นอกจากนี้การช าระค่าบริการของทั้ง 2 โครงการจะต้องด าเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อป้องกันการฉวยโอกาส
จากการด าเนินโครงการของรัฐในทางมิชอบได้ 

4. อนุมัติให้กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของ
โครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพมัลเบอรี่วัลเลย์ จังหวัดสระบุรี ภายใต้กรอบวงเงินและระยะเวลาตามที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมหม่อนไหม เร่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เกษตรกร 
ในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีจ านวนเกษตรกรในพื้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะท าให้  
การด าเนินโครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

5. รับทราบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินกู้ของแผนงานหรือโครงการภายใต้
พระราชก าหนดฯ ราย 3 เดือน ครั้งที่ 3 (1 พฤศจิกายน 2563 - 31 มกราคม 2564) ตามมาตรา 8 (2) แห่งพระราชก าหนดฯ 
พร้อมทั้งมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ ก ากับติดตาม
การด าเนินโครงการให้ เป็นไปตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกู้  
รวมถึงการบริหารเงินกู้ตามพระราชก าหนดฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ เป็นสาระส าคัญของโครงการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพมัลเบอรี่วัลเลย์  
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จังหวัดสระบุรี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คณะกรรมการฯ ขอเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็น

สาระส าคัญของโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอรี่วัลเลย์ จังหวัดสระบุรี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ 18 ของระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้ 

1. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น  
และชุมชนของจังหวัดรวมทั้งสิ้น 57 จังหวัด 157 โครงการ กรอบวงเงิน 884,625,000 บาท ซึ่งรวมถึงโครงการ
พัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอรี่วัลเลย์ จังหวัดสระบุรี (โครงการฯ) กรอบวงเงิน 3,000,000 บาท โดยให้จังหวัดใช้จ่าย 
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
พ.ศ. 2562 ตามขั้นตอนต่อไป 

2. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 กรมหม่อมไหม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบโครงการฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า
ระยะเวลาที่เหลืออยู่กับกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณงบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน  
หรือจ าเป็น พ.ศ. 2562 จากส านักงบประมาณและก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย งบกลางฯ พ.ศ. 2562 คาดว่าจะไม่สามารถด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จทันสิ้นปีงบประมาณ 
กรมหม่อมไหมจึงขอใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้แผนงานที่ 3.2 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนด เพื่อด าเนินโครงการดังกล่าว  
ตามที่เสนอไว้เดิม 

3. เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาเพิ่ มศักยภาพมัลเบอรี่วัลเลย์  
จังหวัดสระบุรี ของกรมหม่อมไหม กษ. ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2563  
วันท่ี 9 กันยายน 2563 โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงานท่ี 3.2 ตามบัญชีท้ายพระราชก าหนดฯ 

4. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 กษ. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ได้ส่งเรื่อง การขอเพิ่มพื้นท่ีด าเนินงานโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพมัลเบอรี่วัลเลย์ ภายใต้แผนงานที่ 3.2 ตามบัญชีท้าย
พระราชก าหนดฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาการขอเพิ่มพื้นที่ด าเนินงานของโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ
มัลเบอรี่วัลเลย์ฯ จากเดิมด าเนินการในพ้ืนที่ต าบลหนองย่างเสือ เพ่ิมเติมอีก 3 ต าบล คือ ต าบลซับสนุ่น  
ต าบลมวกเหล็ก และต าบลล าสมพุง รวม 4 ต าบล เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพครอบคลุมพื้นที่มัลเบอรี่วัลเลย์ทั้งหมด 
และเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตหม่อมผลสด พร้อมทั้งยืนยันว่าการขอเพ่ิมพื้นที่ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผลสัมฤทธิ์และวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 

5. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 กรมหม่อมไหม กษ. ได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาการขอ
เพิ่มพื้นท่ีด าเนินโครงการฯ ซึ่งสรุปว่าภายหลงัจากที่ได้รับอนุมัตจิากคณะรัฐมนตรี พบว่ามีเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลหนองย่างเสือ
เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 34 ราย ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 50 ราย กรมหม่อมไหมจึงลงพื้นที่
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนท่ีต าบลซับสนุ่น ต าบลมวกเหล็ก และต าบลล าสมพงุ 
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ที่มีขอบเขตพื้นที่ติดต่อกันกับต าบลหนองย่างเสือ ได้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งกรมหม่อมไหม พิจารณาแล้วเห็นว่า
พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพและเกษตรกรมีความพร้อม เนื่องจากมีความรู้พื้นฐานในการปลูกหม่อม ดังนั้นจึงเสนอ
ขอเพิ่มพื้นที่ด าเนินงานโครงการในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพครอบคลุมพื้นที่ มัลเบอรี่วัลเลย์ทั้งหมด  
และเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตหม่อมผลสด ทั้งนี้ การขอเพิ่มพื้นท่ีดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์
และวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 

6. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว มีมติเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนข้อ 18 ของระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีฯ ดังนี้ เห็นควรให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของโครงการพัฒนา
เพ่ิมศักยภาพมัลเบอรี่วัลเลย์ จังหวัดสระบุรี ของ กษ. ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เห็นชอบ
ตามขั้นตอนแล้ว โดยเพ่ิมเติมพ้ืนที่ด าเนินโครงการฯ จากเดิมด าเนินการ 1 ต าบล ในพ้ืนที่ต าบลหนองย่างเสือ  
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เป็น 4 ต าบล ในพ้ืนที่ต าบลหนองย่างเสือ ต าบลซับสนุ่น ต าบลมวกเหล็ก และต าบลล าสมพุง 
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภายใต้กรอบวงเงินและระยะเวลาตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
15 กันยายน 2563 ท้ังนี้ เห็นควรให้กรมหม่อมไหม เร่งประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล
โครงการฯ อย่างท่ัวถึง เพื่อให้มีจ านวนเกษตรกรในพื้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะท าให้การด าเนินโครงการฯ 
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

มติ ครม. : 1. รับทราบและอนุมัติตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง
การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งท่ี 9/2564 เมื่อวันท่ี 17 มีนาคม 2564 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี)  
ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
  



17 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2564 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230364 
 

เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ และต าบลบางแก้ว 
ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลส าโรงเหนือ 
อ าเภอเมืองสมุทรปราการ และต าบลบางแก้ว ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....   
ซ่ึงมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  
และต าบลบางแก้ว ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือขยายทางหลวงชนบท สายเชื่อม
ระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่า กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการขยายทางหลวง

ชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3344 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 เพื่อปรับปรุงเพิ่ม
จ านวนช่องจราจรและเพื่อรองรับปริมาณการจราจรในอนาคต 

2. กรมทางหลวงชนบทได้มีประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่
ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการและต าบลบางแก้ว ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
พ.ศ. 2558 สิ้นสุดระยะเวลาใช้บังคับวันที่  14 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเจ้าหน้าที่ เวนคืนได้ด าเนินการส ารวจ
อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนและคณะกรรมการก าหนดราคาเบื้องต้นและจ านวนเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้อง
เวนคืนตามพระราชกฤษฎีการดังกล่าวแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 แต่ยังมีผู้ถูกเวนคืนหลายรายที่ยังไม่มา  
ตกลงท าสัญญาซื้อขายกับกรมทางหลวงชนบท ส่งผลให้ไม่สามารถจ่ ายค่าทดแทนให้กับผู้ถูกเวนคืนที่ยังไม่มาตกลง 
ท าสัญญาได้ทันภายในระยะเวลาใช้บังคับของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 

3. กรมทางหลวงชนบทได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจในการด าเนินโครงการ  
ซึ่งจากการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) มีค่า 662.49 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ 
(EIRR) มีค่า 14.48 % อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) มีค่า 3.68 ซึ่งถือได้ว่าโครงการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมในการด าเนินการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

รวมทั้งเพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร
และการขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน 

ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ และต าบลบางแก้ว ต าบลบางพลีใหญ่อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเพื่อขยายทางหลวงชนบท สายเช่ือมระหว่างทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3344 กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3256 เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งเพื่ออ านวย 
ความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งทางบกอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ ต้องได้มาโดยแน่ชัด
ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นเพิ่มเติมว่าก่อนการก่อสร้างทางหลวงชนบททุกเส้นทางขอให้กรมทางหลวง
ชนบทให้ความส าคัญและตระหนักถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการก่อสร้างทางหลวงชนบทกีดขวาง 
การไหลของน้ าตามธรรมชาติ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการระบายน้ าไม่ทันและอาจก่อให้เกิดน้ าท่วมหรือเกิดอุทกภัย
ต่อไปในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ และต าบลบางแก้ว ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

3. ให้กรมทางหลวงชนบทถือปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนฯ 
ฉบับ ใหม่ ล่ วงหน้ าไม่น้ อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่ พ ระราชกฤษฎีกานั้ นจะสิ้นผลใช้บั งคับตามมาตรา 10  
แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562 โดยเคร่งครัดตามความเห็นของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2564 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230364 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (นัดพิเศษ) 
 
สารัตถะ : กนช. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่  
21 มกราคม 2564 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติ กนช. และข้อสั่งการของประธาน กนช. ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ได้จัดท าแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า  

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 คือ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ าและแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ า ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.)  
ได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และคณะรัฐมนต รี
รับทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2563 

2. ในคราวประชุม กนช. (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 
ท าเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ) ประธาน กนช. เป็นประธานการประชุมที่ประชุม
มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดา้นทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้จากการรวบรวมแผนงาน/โครงการ 
ตามแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า ประกอบด้วย 35 หน่วย 9 กระทรวง 76 จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจ านวน 48,687 รายการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องต่อผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

(นัดพิเศษ) ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนโครงการของรัฐบาล เพื่อแก้ไข
ปัญหาน้ าแล้งและน้ าท่วมในพื้นที่ที่ประสบปัญหา รวมทั้งสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นเพิ่มเติมว่า การปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าวให้เหมาะสม
กับปริมาณน้ าน้อยเป็นมาตรการที่สามารถด าเนินการได้ แต่ในช่วงแรกการส่งเสริมให้ชาวนาปรับเปลี่ยนพันธุ์ข้าว 
อาจท าได้ไม่มาก เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว และจ าเป็นต้องพิจารณาพันธุ์ข้าวให้สอดคล้อง  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กนช./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าแล้งและน้ าท่วมในพื้นที่ที่ประสบปัญหา 
รวมทั้งสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กับความต้องการของตลาด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าวมีแนวทางการส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการปลูกข้าวให้แก่เกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบใช้น้ าน้อย 2 รูปแบบ ได้แก่ การให้น้ าแบบเปียกสลับแห้ง 
และการให้น้ าแบบดินชุ่มน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาในสภาวะขาดแคลนน้ าอย่างยั่งยืน 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (นัดพิเศษ) เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2564 
2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และข้อสั่งการ

ของประธานกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่  
21 มกราคม 2564 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงบประมาณ  
และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

3. ในส่วนของการด าเนินแผนงาน/โครงการที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้หน่วยงาน
เจ้าของแผนงาน/โครงการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างครบถ้วนด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2564 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230364 
 
เรื่อง : รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เรื่อง ขยะพลาสติกในทะเลไทย) 
 
สารัตถะ : ผผ. เสนอ ครม. รายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เสนอเรื่อง รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติ 

ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาเห็นว่า ปัญหาขยะพลาสติกในทะเลไทยได้ส่งผล
กระทบต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิตในทะเล และสิ่งแวดล้อม ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างเร่งด่วนและจริงจัง ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560มาตรา 57  
(2) ก าหนดให้รัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้
ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวด้วย  
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 230 (3)ของรัฐธรร มนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 22 (3) และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินและการด าเนินการ

ของรัฐทุกภาคส่วนที่ช้ีแจงข้อเท็จจริง โดยสรุปตามรายงานของผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ซึ่งกรมประมงได้สนับสนุนข้อมูล
ทางวิชาการจากโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาปริมาณและชนิดของขยะในอ่าวไทยจากเรือส ารวจประมงทะเล 

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

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



22 

 

โดยใช้อวนลากแผ่นตะเฆ่ลากส ารวจขยะในทะเล เป้าหมายเพื่อวิเคราะห์หาแหล่งที่มาการแพร่กระจาย และเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการบริหารจัดการขยะในทะเล และตรวจประเมินมาตรฐานด้านสขุอนามัยในเรอืประมง เพื่อออกหนังสือรับรอง
มาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงมีข้อก าหนดให้เรือประมงพาณิชย์ที่ผ่านมาตรฐานฯ ทุกล าต้องน าขยะในเรือกลับมา
ทิ้งที่ฝั่ง ซึ่งทั้งสองกิจกรรมที่ด าเนินการนี้ สนับสนุนตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573  
และแผนปฏิบัติการ (Action plan) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเห็นสมควรให้คณะรัฐมนตรีทราบ และพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบตามที่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินเสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน รวมทั้งความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมและส านักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 12/2564 วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
230364 
 
เรื่อง : แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
สารัตถะ : กนช. เสนอ ครม. รับทราบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และใช้พิจารณา 
ในการจัดท างบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามนัยมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า 
พ.ศ. 2561 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) ได้จัดท าแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า  

ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 คือ แผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ าและแผนงบประมาณการบริหารทรัพยากรน้ า ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.)  
ได้มีมติเห็นชอบแนวทางดังกล่าวในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 และคณะรัฐมนตรี
รับทราบแล้ว เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2563 

2. ในคราวประชุม กนช. (นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1
ท าเนียบรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ) ประธาน กนช. เป็นประธานการประชุมที่ประชุม
มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดา้นทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้จากการรวบรวมแผนงาน/โครงการ 
ตามแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า ประกอบด้วย 35 หน่วย 9 กระทรวง 76 จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจ านวน 48,687 รายการ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อสังเกต 
ดังนี ้

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กนช./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถน าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ าไปใช้จัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ตามกรอบเวลาที่ส านักงบประมาณ
ก าหนดไว้ตามปฏิทิ นงบประมาณ รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1. รายการของกรมชลประทานที่ไม่ผ่านการพิจารณา ซึ่งเป็นแผนงานโครงการที่เป็นความต้องการของพื้นที่ 
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ า และสอดคล้องกับเป้าหมายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) และยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 5 กาสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
จึงเห็นควรให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติพิจารณาทบทวนรายการเพิ่มเติมเพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

2. รายการของกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2565 จ านวน 4 โครงการ 
เป็นรายการที่ด าเนินการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งไม่ใช่ภารกิจ 
ของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอยกเลิกโครงการทั้ง 4 โครงการ 

3. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เห็นด้วยกับรายการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า  
พ.ศ. 2565 เพียง 10 รายการ ได้แก่ ล าดับที่ 15072 ถึง 15080 และล าดับที่ 15096 เนื่องจากมีความพร้อม 
ในการด าเนินการเป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของเกษตรกรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

4. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอชะลอการขอตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของรายการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2565 จ านวน 3 รายการ 

มติ ครม. : รับทราบตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเสนอ และให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งสังเกตของกระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ และส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


