
  วนันี ้(25  กมุภาพนัธ์ 2557) เม่ือเวลา 09.00  น. ณ กองบญัชาการกองทพัอากาศ  

(บก.ทอ.) ดอนเมือง กรุงเทพฯ นางสาวย่ิงลกัษณ์ ชินวตัร   นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี ซึง่ผลการประชมุสรุปสาระสําคญั ดงันี ้

   

  1.  เร่ือง  ขอรับการจดัสรรงบกลางให้แก่การกีฬาแหง่ประเทศไทย เพ่ือนํามา 

    สนบัสนนุเป็นเงินรางวลัตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุพฒันาการกีฬาแหง่

    ประเทศไทย 

  2.  เร่ือง  รายงานความก้าวหน้าโครงการสําคญั (Flagship Project) ของกระทรวง

    เกษตรและสหกรณ์ 

 3.          เร่ือง    การลงนามบนัทกึความเข้าใจเพ่ือจดัตัง้คณะกรรมการอตุสาหกรรม 

    วฒันธรรม BIMSTEC และศนูย์ปฏิบตัิการอตุสาหกรรมวฒันธรรม  

      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 

  

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

 เอกสารชุดนีเ้ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชมุคณะรัฐมนตรีเท่านัน้ 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีสํ่านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรัฐมนตรี 

ทกุวนัองัคาร หรือวนัทีมี่การประชมุ ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจงัหวดั  

รับฟังไดท้างสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจงัหวดั 

สํานกัโฆษก   สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

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

 

 

 



1. เร่ือง ขอรับการจัดสรรงบกลางให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือนํามาสนับสนุนเป็นเงนิ

รางวัลตามวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย 

  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตังิบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง 

รายการเงินสํารองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจําเป็น ท่ีกระทรวงการคลงั (กค.) ได้อนมุตัใิห้กนัเงินไว้เบกิ

เหล่ือมปีแล้ว จํานวน 84,078,000 บาท สมทบให้แก่การกีฬาแหง่ประเทศไทย (กกท.)เพ่ือสนบัสนนุเป็นเงิน

รางวลัตามวตัถปุระสงค์ของกองทนุพฒันาการกีฬาแหง่ชาตใิห้กบันกักีฬา ผู้ ฝึกสอน และสมาคมท่ีได้รับ

เหรียญรางวลัจากการแขง่ขนักีฬาซีเกมส์ ครัง้ท่ี 27 แขง่ขนัระหวา่งวนัท่ี 11–22 ธนัวาคม 2556  ณ 

สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ ตามความเห็นของสํานกังบประมาณ (สงป.) 

 

2. เร่ือง รายงานความก้าวหน้าโครงการสาํคัญ (Flagship Project) ของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

                   คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการสําคญั (Flagship Project) ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ตามท่ี กษ. เสนอ 

                   สาระสาํคัญของเร่ือง 

                   กษ. รายงานวา่ 

                   1. รัฐบาลได้กําหนดนโยบายการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) โดยให้

กระทรวงตา่ง ๆ จดัทําโครงการสําคญั (Flagship Project) ท่ีจะดําเนินการระหวา่งปีงบประมาณ 2556-

2561 จํานวนไมเ่กิน 10 โครงการ เพ่ือให้การบรูณาการภายใต้กรอบยทุธศาสตร์ประเทศเกิดความชดัเจน

นําไปสูก่ารปฏิบตัไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม และตอบสนองตอ่เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ของประเทศใน 4 ด้าน 

คือ การเพิ่มรายได้จากฐานเดมิ สร้างรายได้จากโอกาสใหม ่เพิ่มประสิทธิภาพในการแขง่ขนัและลดรายจา่ย 

                    2. กษ. ได้จดัทําโครงการสําคญัเพ่ือตอบสนองตอ่เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ 

จํานวน 8 โครงการ ดงันี ้

                             1) โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสาํหรับสินค้าเกษตรท่ีสาํคัญ 

(Zoning) มีเป้าหมายท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทนุ จดัสมดลุระหวา่งการผลิตและการตลาด 

รวมทัง้เพิ่มมลูคา่ (Value Added) และสร้างมลูคา่ (Value Creation) ด้วยการบริหารจดัการพืน้ท่ี ชนิด

สินค้า และคน 

                             2) โครงการเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agricultural City) มีเป้าหมายท่ีจะ

พฒันาการเกษตรให้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และนําขยะจากการเกษตรแปรรูปไปใช้ให้เกิดคณุคา่และ

มลูคา่ โดยจดัให้แตล่ะจงัหวดัพฒันาการเกษตรในพืน้ท่ีเป็นเมือง และสงัคมเกษตรสีเขียว 

                             3) โครงการพัฒนาเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีเกษตรปราดเปร่ือง (Smart Farmer 

and Smart Officer) มีเป้าหมายท่ีจะพฒันาเกษตรกรให้รู้จกัคิดเป็น โดยต้องมีความรู้ทางวิชาการ วาง



แผนการผลิตเป็น ใช้เทคโนโลยีชว่ยในการผลิต ผลิตสินค้ามีคณุภาพปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค รับผิดชอบตอ่

สงัคมและสิ่งแวดล้อม และใช้หลกัการตลาดนําการผลิตโดยมีเจ้าหน้าท่ี กษ. เป็นเพ่ือนคูค่ิด ทัง้นี ้ต้องการ

พฒันาเกษตรกรเฉพาะรายให้มีรายได้เทา่กบัคา่แรงขัน้ต่ําเป็นอยา่งน้อย (180,000) บาทตอ่ปี 

                             4) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (Food Safety) มีเป้าหมายให้อาหารท่ี

ผลิตจากเกษตรกรเพ่ือการบริโภคภายในและสง่ออกเป็นอาหารท่ีมีคณุภาพและความปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค

ซึง่ทําให้คนไทยและนกัท่องเท่ียวท่ีมาประเทศไทยมีความมัน่ใจจากอาหารท่ีไมมี่สารเคมีตกค้างไมมี่เชือ้โรค

ทัง้ในพืช ประมง ปศสุตัว์ รวมทัง้สินค้าเกษตรมีมาตรฐานได้รับการยอมรับ ทําให้สามารถสง่ออกอาหาร

และสินค้าเกษตรเป็นมลูคา่กวา่ปีละ 1 ล้านล้านบาท 

                             5) โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มี

เป้าหมายเพ่ือกําหนดยทุธศาสตร์ของประเทศด้านการเกษตรในสินค้าแตล่ะชนิดเพ่ือเป็นผู้ นํา ผู้ ร่วมทนุ 

หรือผู้ รับสินค้าจากประเทศอาเซียนในปี 2558 

                             6) โครงการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชรองรับประชาคม

อาเซียน (Seed Hub) มีเป้าหมายผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางผลิตเมล็ดพนัธุ์พืช พนัธุ์สตัว์ของ

ภมูิภาคอาเซียน ซึง่ไทยมีการสง่ออกเมล็ดพนัธุ์พืชมากกวา่ 20 ชนิด มลูคา่กวา่ 4,000 ล้านบาทตอ่ปี 

สง่ออกพนัธุ์ปศสุตัว์ปีละกวา่ 5,200 ล้านบาท รวมทัง้มีการผลิตพนัธุ์ข้าวคณุภาพดีปีละมากกวา่ 1.4  

ล้านตนั 

                             7. โครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร มี

เป้าหมายท่ีจะสง่เสริมการใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตรทดแทนแรงงานภาคเกษตรท่ีกําลงัขาดแคลนและเป็น

ศนูย์กลางการผลิตและจําหนา่ยเคร่ืองจกัรกลการเกษตรในอาเซียน 

                             8. โครงการเพิ่มพืน้ท่ีชลประทาน มีเป้าหมายบริหารจดัการการนํา้ เพ่ือการ

ชลประทานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และเพิ่มพืน้ท่ีชลประทานให้ครบ 60 ล้านไร่ โดยเฉพาะในเขต Zoning 

 

3. เร่ือง การลงนามบันทกึความเข้าใจเพ่ือจัดตัง้คณะกรรมการอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC 

และศูนย์ปฏิบัตกิารอุตสาหกรรมวัฒนธรรม BIMSTEC  

 คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัิตามท่ีกระทรวงวฒันธรรม (วธ.) เสนอ  ดงันี ้  

1. อนมุตัเิพิ่มเตมิมตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2555  (เร่ือง การลงนามบนัทกึ 

ความเข้าใจเพ่ือจดัตัง้คณะกรรมการอตุสาหกรรมวฒันธรรม BIMSTEC และศนูย์ปฏิบตักิารอตุสาหกรรม

วฒันธรรม BIMSTEC) จากเดมิ “เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศเป็นผู้ลงนามใน

บนัทกึความเข้าใจวา่ด้วยการจดัตัง้คณะกรรมการอตุสาหกรรมวฒันธรรม BIMSTEC  และศนูย์ปฏิบตักิาร

อตุสาหกรรมวฒันธรรม BIMSTEC”  เป็น “อนมุตัใิห้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศหรือผู้แทน



เป็นผู้ลงนามร่างบนัทกึความเข้าใจเพ่ือจดัตัง้คณะกรรมการอตุสาหกรรมวฒันธรรม BIMSTEC และศนูย์

ปฏิบตัิการอตุสาหกรรมวฒันธรรม BIMSTEC” 

2. ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบนัทึก 

ความเข้าใจดงักลา่ว ให้กระทรวงการตา่งประเทศจดัทําหนงัสือมอบอํานาจเตม็ (Full Powers)  ให้ผู้แทนท่ี

ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศสําหรับการลงนามบนัทึกความเข้าใจดงักลา่ว

ด้วย 

 

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 

                   คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยกรม

อตุนุิยมวิทยา เสนอ ดงันี ้

                   1. เพิ่มเตมิมตคิณะรัฐมนตรีเดมิเป็นอนมุตัใิห้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตา่งประเทศหรือ

ผู้แทนเป็นผู้ลงนามใน MOA เพ่ือจดัตัง้ BCWC ซึง่จะมีความยืดหยุน่สําหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การตา่งประเทศท่ีจะพิจารณามอบหมายบคุคลหนึง่บคุคลใดก็ได้เป็นผู้ลงนาม MOA ดงักลา่ว 

                   2. ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศมอบหมายผู้แทนเป็น                           

ผู้ลงนาม MOA ดงักลา่ว ให้กระทรวงการตา่งประเทศจดัทําหนงัสือมอบอํานาจเตม็ (Full Powers)          

ให้ผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ สําหรับการลงนาม MOA ดงักลา่ว

ด้วย 

………………………………………. 

 


