
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/17                                วันท่ี   26  กุมภาพันธ์  2557 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2557 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ กองบัญชาการ 
กองทัพอากาศ (บก.ทอ.) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าว 
ผลการประชุมฯ  ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี  

วาระที่ 2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการสาํคญั (Flagship Project) ของกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ 
                    สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการสําคัญ (Flagship 
Project) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ตามท่ี กษ. เสนอ 

สาระสาํคญัของเร่ือง 
กษ. รายงานว่า 
1. รัฐบาลได้กําหนดนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) โดยให้ 

กระทรวงต่าง ๆ จัดทําโครงการสําคัญ (Flagship Project) ที่จะดําเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2556-2561  
จํานวนไม่เกิน 10 โครงการ เพ่ือให้การบูรณาการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ประเทศเกิดความชัดเจนนําไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศใน 4 ด้าน คือ การเพ่ิม
รายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันและลดรายจ่าย 
                    2. กษ. ได้จัดทําโครงการสําคัญเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ จํานวน 8 โครงการ 
ดังน้ี 
                       1) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรบัสินค้าเกษตรที่สําคัญ (Zoning) มี
เป้าหมายที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน จัดสมดุลระหว่างการผลิตและการตลาด รวมท้ังเพ่ิมมูลค่า 
(Value Added) และสร้างมลูค่า (Value Creation) ด้วยการบริหารจัดการพ้ืนที่ ชนิดสินค้า และคน 

   2) โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) มีเป้าหมายที่จะพัฒนา 
การเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนาํขยะจากการเกษตรแปรรูปไปใช้ให้เกิดคุณค่าและมูลค่า โดยจัดให้
แต่ละจังหวัดพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่เป็นเมือง และสังคมเกษตรสีเขียว 

   3) โครงการพัฒนาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer and  
Smart Officer) มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเกษตรกรให้รู้จักคิดเป็น โดยต้องมีความรู้ทางวิชาการ วางแผนการผลิต
เป็น ใช้เทคโนโลยีช่วยในการผลิต ผลิตสินคา้มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อม 
และใช้หลักการตลาดนําการผลิตโดยมีเจ้าหน้าที่ กษ. เป็นเพ่ือนคู่คิด ทั้งน้ี ต้องการพัฒนาเกษตรกรเฉพาะราย
ให้มีรายได้เท่ากับค่าแรงขั้นตํ่าเป็นอย่างน้อย (180,000) บาทต่อปี 

   4) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (Food Safety) มีเป้าหมายให้อาหารท่ีผลิต 
จากเกษตรกรเพ่ือการบริโภคภายในและส่งออกเป็นอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคซ่ึงทําให้
คนไทยและนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยมคีวามมั่นใจจากอาหารที่ไม่มสีารเคมีตกค้างไม่มีเช้ือโรคทั้งในพืช 
ประมง ปศุสัตว์ รวมทั้งสินคา้เกษตรมีมาตรฐานได้รับการยอมรับ ทําใหส้ามารถส่งออกอาหารและสนิค้าเกษตร
เป็นมูลค่ากว่าปีละ 1 ล้านล้านบาท 

5) โครงการ.... 
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วาระ
เร่ืองที่

2 รายงานความก้าวหน้าโครงการสําคัญ (Flagship Project) ของกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                 วันที ่ 25  กุมภาพันธ์   2557 
 
  วันนี้ (25  กุมภาพันธ 2557) เมื่อเวลา 09.00  น. ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  
(บก.ทอ.) ดอนเมือง กรุงเทพฯ นางสาวยิง่ลักษณ ชินวตัร   นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสําคัญ ดังนี ้
   
  1.  เร่ือง  ขอรับการจัดสรรงบกลางใหแกการกฬีาแหงประเทศไทย เพื่อนาํมา 
    สนับสนนุเปนเงินรางวัลตามวัตถุประสงคของกองทนุพัฒนาการกฬีาแหง
    ประเทศไทย 
  2.  เร่ือง  รายงานความกาวหนาโครงการสําคัญ (Flagship Project) ของกระทรวง
    เกษตรและสหกรณ 
 3.          เร่ือง    การลงนามบนัทกึความเขาใจเพื่อจัดต้ังคณะกรรมการอุตสาหกรรม 
    วัฒนธรรม BIMSTEC และศูนยปฏิบัติการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม  
      BIMSTEC  
  4.  เร่ือง  การลงนามความตกลง Memorandum of Association among the 
    Bay of Bengal initiative for Multi-Sectoral Technological and  
    Economic Cooperation (BIMSTEC) Member Countries  
    Concerning Establishment of a BIMSTEC Centre for Weather and 
    Climate 
  

***************************************************** 
 เอกสารชุดนี้เปนเอกสารขาวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเทานัน้ 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โทร . 0 2280-9000 ตอ 268 หรือ 436 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถายทอดสดการแถลงขาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวนัอังคาร หรือวันที่มกีารประชุม ทางสถานวีทิยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนตางจังหวัด  
รับฟงไดทางสถานวีทิยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานกัเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

***************************************************** 
 

 



2 
 
1. เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบกลางให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อนํามาสนบัสนนุเปน็เงินรางวัลตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น ที่กระทรวงการคลัง (กค.) ได้อนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
แล้ว จํานวน 84,078,000 บาท สมทบให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)เพ่ือสนับสนุนเป็นเงินรางวัลตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมทีไ่ด้รับเหรียญรางวัลจาก
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที ่27 แข่งขันระหว่างวันที่ 11–22 ธันวาคม 2556  ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.) 
 
2. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการสําคัญ (Flagship Project) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
                   คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการสําคัญ (Flagship Project) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ตามที่ กษ. เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   กษ. รายงานว่า 
                   1. รัฐบาลได้กําหนดนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) โดยให้
กระทรวงต่าง ๆ จัดทําโครงการสําคัญ (Flagship Project) ที่จะดําเนินการระหว่างปีงบประมาณ 2556-
2561 จํานวนไม่เกิน 10 โครงการ เพ่ือให้การบูรณาการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ประเทศเกิดความชัดเจน
นําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศใน 4 ด้าน คือ 
การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขนัและลดรายจา่ย 
                    2. กษ. ได้จัดทําโครงการสําคัญเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ จํานวน 8 โครงการ 
ดังน้ี 
                             1) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสําหรบัสนิค้าเกษตรท่ีสําคัญ 
(Zoning) มีเป้าหมายที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน จัดสมดุลระหว่างการผลิตและการตลาด 
รวมทั้งเพ่ิมมูลค่า (Value Added) และสร้างมูลค่า (Value Creation) ด้วยการบริหารจัดการพ้ืนที่ ชนิดสินค้า 
และคน 
                             2) โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) มีเป้าหมายที่จะ
พัฒนาการเกษตรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนําขยะจากการเกษตรแปรรูปไปใช้ให้เกิดคุณค่าและมูลค่า 
โดยจัดให้แต่ละจังหวัดพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่เป็นเมือง และสังคมเกษตรสีเขียว 
                             3) โครงการพัฒนาเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตรปราดเปรือ่ง (Smart Farmer 
and Smart Officer) มีเป้าหมายที่จะพัฒนาเกษตรกรให้รู้จักคิดเป็น โดยต้องมีความรู้ทางวิชาการ วาง
แผนการผลิตเป็น ใช้เทคโนโลยีช่วยในการผลิต ผลิตสินคา้มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค รับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม และใช้หลักการตลาดนําการผลิตโดยมีเจ้าหน้าที่ กษ. เป็นเพ่ือนคู่คิด ทั้งน้ี ต้องการพัฒนา
เกษตรกรเฉพาะรายให้มีรายได้เท่ากับค่าแรงขั้นตํ่าเป็นอย่างน้อย (180,000) บาทต่อปี 
                             4) โครงการพัฒนาสนิค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (Food Safety) มีเป้าหมายให้อาหารท่ี
ผลิตจากเกษตรกรเพ่ือการบริโภคภายในและส่งออกเป็นอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคซึ่ง
ทําให้คนไทยและนักท่องเที่ยวที่มาประเทศไทยมีความมั่นใจจากอาหารที่ไม่มีสารเคมตีกค้างไม่มีเช้ือโรคทั้งใน 
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พืช ประมง ปศุสัตว์ รวมท้ังสินค้าเกษตรมมีาตรฐานได้รับการยอมรับ ทําให้สามารถส่งออกอาหารและสินค้า
เกษตรเป็นมูลค่ากว่าปีละ 1 ล้านล้านบาท 
                             5) โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีเป้าหมาย
เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์ของประเทศด้านการเกษตรในสินค้าแต่ละชนิดเพ่ือเป็นผู้นํา ผู้ร่วมทุน หรือผูร้ับสินค้า
จากประเทศอาเซียนในปี 2558 
                             6) โครงการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พชืรองรับประชาคม
อาเซียน (Seed Hub) มีเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางผลิตเมล็ดพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ของ
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งไทยมีการส่งออกเมล็ดพันธ์ุพืชมากกว่า 20 ชนิด มูลคา่กว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี ส่งออก
พันธ์ุปศุสัตว์ปีละกว่า 5,200 ล้านบาท รวมทั้งมีการผลิตพันธ์ุข้าวคุณภาพดีปีละมากกว่า 1.4  
ล้านตัน 
                             7. โครงการส่งเสรมิการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร มี
เป้าหมายที่จะส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่กําลงัขาดแคลนและเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและจําหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรในอาเซียน 
                             8. โครงการเพิ่มพืน้ที่ชลประทาน มีเป้าหมายบริหารจัดการการนํ้า เพ่ือการ
ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานให้ครบ 60 ล้านไร่ โดยเฉพาะในเขต Zoning 
 
3. เรื่อง การลงนามบนัทึกความเข้าใจเพื่อจัดต้ังคณะกรรมการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC และ
ศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC  
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ  ดังน้ี   

1. อนุมัติเพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555  (เรื่อง การลงนามบันทึก 
ความเข้าใจเพ่ือจัดต้ังคณะกรรมการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC และศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรม
วัฒนธรรม BIMSTEC) จากเดิม “เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังคณะกรรมการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC  และศนูย์ปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC”  เป็น “อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผูแ้ทนเป็นผู้
ลงนามร่างบันทึกความเข้าใจเพ่ือจัดต้ังคณะกรรมการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC และศูนย์ปฏิบัติการ
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC” 

2. ในกรณีที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึก 
ความเขา้ใจดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  ให้ผูแ้ทนที่
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศสําหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวด้วย 
 
4. เรื่อง การลงนามความตกลง Memorandum of Association among the Bay of Bengal 
initiative for Multi-Sectoral Technological and Economic 
Cooperation (BIMSTEC) Member Countries Concerning Establishment of a BIMSTEC 
Centre for Weather and Climate 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกรม
อุตุนิยมวิทยา เสนอ ดังน้ี 
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                   1. เพ่ิมเติมมติคณะรัฐมนตรีเดิมเป็นอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือ
ผู้แทนเป็นผูล้งนามใน MOA เพ่ือจัดต้ัง BCWC ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นสําหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศที่จะพิจารณามอบหมายบุคคลหน่ึงบุคคลใดก็ได้เป็นผูล้งนาม MOA ดังกล่าว 
                   2. ในกรณทีี่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายผู้แทนเป็น                           
ผู้ลงนาม MOA ดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้ผูแ้ทนที่
ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ สําหรับการลงนาม MOA ดังกล่าวด้วย 

………………………………………. 
 


