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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2559 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201259 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็น
การก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อก าหนดกลไก หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน
เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกันและการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชนจากความเสี่ยงและการได้รับผลกระทบของโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

 2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สธ. เสนอว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  

ซึ่งมีแนวโน้มและความรุนแรงสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นได้ทันที เช่น  
การได้รับสัมผัสไอกรดในโรงงานแบตเตอรี่ หรือการสัมผัสพิษจากวัตถุอันตรายซึ่งท าให้มีอาการแน่นหน้าอก น้ าตาไหล 
คลื่นไส้ อาเจียน หรือท่ีเกิดขึ้นภายหลังจากการประกอบอาชีพเป็นระยะเวลานานซึ่งเมื่อเป็นโรคแล้วอาจรักษาไม่หายขาด 
เช่น โรคจากแร่ใยหิน นอกจากนั้น ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษหรือสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมทั้งจากธรรมชาติและ
กิจกรรมของมนุษย์จะท าให้เกิดโรคหรือผลกระทบทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรังได้ เช่น ปฏิกิริยาภูมิแพ้ จากบรรยากาศ 
ในสถานท่ีท างาน นอกจากนี้ มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และรูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการปัญหาและลดผลกระทบ  
ที่เกิดจากโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้อย่ างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับ
กฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถน ามาใช้แก้ปัญหาที่เกิดจากโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้โดยตรง 
เช่น พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2554 ซึ่งเน้นการควบคุมและ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สธ./กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จัดการที่แหล่งก าหนดโดยไม่ได้ครอบคลุมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

2. นอกจากนี้ กฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันเพียงก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพส าหรับผู้ประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการ ก่อนเข้าท างาน และระหว่างท างาน แต่ไม่มีการตรวจสุขภาพหลังพ้นงาน หรือการตรวจสุขภาพก่อนหรือ
เมื่อเกษียณอายุไปแล้ว และไม่มีหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานในการควบคุมการจัดบริการด้านอาชีวเวชกรรมและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม เช่น การตรวจสมรรถภาพการได้ยินที่ต้องตรวจในห้องเก็บเสียง หรือการตรวจเอกซเรย์ปอด ซึ่งต้องอ่าน  
ผลเอกซเรย์ปอดตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัย ด าเนินการเฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ  
ตลอดจนก าหนดให้การตรวจสุขภาพด้านอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมต้องมีการขึ้นทะเบียนกับการควบคุมโรค 
รวมถึงให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ดังนั้น จึงสมควรมีกฎหมายเพื่อก าหนดกลไก หลักเกณฑ์ และมาตรฐานเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง การป้องกัน  
และควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
เจ้าพนักงานควบคุมโรค มีอ านาจตามกฎหมายที่จะสามารถเข้าไปด าเนินการ สอบสวน เฝ้าระวัง ด าเนินการป้องกัน 
ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมให้กับลูกจ้าง ผู้ประกอบกิจการ และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ 
จากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ .ศ. .... และมี

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
1. หมอกควัน 

1.1 ก่อให้เกิดมลพิษทางด้านหมอกควัน ควรมีหน้าที่รับผิดชอบผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน ที่ก่อให้เกิด
โรคต่อมนุษย์ เช่น โรคในระบบทางเดินหายใจ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การคมนาคม 

1.2 ก าหนดมาตรการลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งเสริมการจัดการเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ เช่น 
การไถกลบตอซังพืช และการรวมกลุ่มท าปุ๋ยหมัก 

2. สารเคมีทางการเกษตร 
2.1 ควบคุม ก ากับ ดูแล เกษตรกรให้มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกวิธีตามค าแนะน า  

เพื่อลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ก่อให้เกิดโรคกับมนุษย์ เช่น โรคระบบประสาท และโรคมะเร็ง 
2.2 ภาครัฐควรส่งเสริม/สนับสนุน ให้เกษตรกรใช้สารอินทรีย์/ชีววิธี ในการควบคุมศัตรูพืช 
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2.3 ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีการใช้สารอินทรีย์วัตถุเพื่อปรับปรุงกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน 
เพื่อลดการแพร่ระบาดและตัดวงจรของโรคและแมลงศัตรูพืช ส่งผลต่อการลดการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. …. ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานศาลยุติธรรม และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2559 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201259 
 
เรื่อง : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งท่ี 2 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – 
ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ร่างเอกสารหลักการในภาพรวมส าหรับการจัดตั้งคณะท างานในสาขาที่ส าคัญเป็นล าดับต้น และ  
ร่างตารางติดตามความคืบหน้าของผลลัพธ์การประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 1 และหากมี 
ความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย 
ขอให้ กต. ด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน าเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 2. อนุมัติให้ รมว.กต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ทั้งสามฉบับ
ดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 

ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธ.ค. 2559 ที่เมืองเสียมราฐ โดยที่ประชุมจะพิจารณารับรองร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 (Joint Press Communique of the Second 
Lancang – Mekong Cooperation Foreign Ministers’ Meeting) ร่างเอกสารหลักการในภาพรวมส าหรับการจัดตั้ง
คณะท างานในสาขาที่ส าคัญเป็นล าดับต้น (General Principles for the Establishment of the Joint Working 
Groups on the LMC Key Priority Areas) และร่างตารางติดตามความคืบหน้าของผลลัพธ์การประชุมผู้น ากรอบความ
ร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 1 (Matrix of Follow-ups to the Outcomes of the First LMC Leaders’ 
Meeting) เป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุม 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สศก./วก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2  
เป็นเอกสารที่สะท้อนการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และความคิดเห็นระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก  
ต่อการด าเนินการตามผลลัพธ์การประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 1 ทั้งในแง่ของการก่อตั้งกลไก
ความร่วมมือที่ครอบคลุม 3 เสาหลัก 5 สาขาส าคัญในระยะเริ่มต้นการก่อตั้งกรอบความร่วมมือ กลไกการประชุม 
ระดับต่างๆ และการด าเนินโครงการเร่งด่วนผ่านคณะท างานรายสาขา 6 คณะที่จะจัดตั้งขึ้นอย่างสอดคล้องกับหลักการ
ในภาพรวมที่ประเทศสมาชิกได้หารือกัน ซึ่งสอดคล้องกับปฏิญญาซานย่า นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงความคืบหน้า 
เรื่องการขอรับเงินจากกองทุนแม่โขง – ล้านช้าง และสะท้อนบทบาทส าคัญของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานผู้ขับเคลื่อน
ความร่วมมือ โดยมี กต. เป็นผู้ประสานงานในภาพรวม อีกท้ังยังเน้นย้ าหลักการส าคัญของการด าเนินความร่วมมือภายใต้
กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ท่ีจะส่งเสริมและเติมเต็มกลไกความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว 

3. ร่างเอกสารหลักการในภาพรวมส าหรับการจัดต้ังคณะท างานในสาขาที่ส าคัญเป็นล าดับต้น มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้การจัดตั้งคณะท างานในสาขาต่างๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับผลการประชุมผู้น ากรอบความ
ร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 1 โดยประเทศสมาชิกจะร่วมกันจัดตั้งคณะท างาน 6 คณะ ได้แก่ (1) ความร่วมมือ
ทรัพยากรน้ า (2) ความเช่ือมโยง (3) ความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต (4) การลดความยากจน  
(5) การเกษตร และ (6) ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ทั้งนี้ คณะท างานมีหัวหน้าคณะเป็นระดับอธิบดี 
ของหน่วยงานหลัก ก าหนดขอบเขตงานในรายละเอียดเอง เน้นการประสานนโยบายจัดท าแผนงาน รวมถึงด าเนิน
โครงการที่ประเทศสมาชิกตกลงกัน และใช้ระบบประธานร่วม (ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงที่เป็นเจ้าภาพเป็นประธาน
ร่วมกับจีน) และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บริหารของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและต่อเจ้าหน้าท่ีอาวุโส ซึ่งจะเป็นผู้รายงานต่อ
รัฐมนตรีต่างประเทศและผู้น าต่อไป อน่ึง อาจจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีในสาขานั้นๆ ได้ ตามที่คณะท างานเห็นพ้องกัน 

4. ร่างตารางติดตามความคืบหน้าของผลลัพธ์การประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 1 
ระบุถึงการพัฒนาของการก่อตั้งกลไกของกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง รวมทั้งความคืบหน้าและสถานะล่าสุดของ
การด าเนินโครงการเร่งด่วนที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้น ากรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 1  
เมื่อเดือนมีนาคม 2559 
ทั้งนี้ร่างเอกสารทั้ง 3 ฉบับ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 2 ร่างเอกสารหลักการในภาพรวมส าหรับการจัดตั้ง
คณะท างานในสาขาที่ส าคัญเป็นล าดับต้น และร่างตารางติดตามความคืบหน้าของผลลัพธ์การประชุมผู้น ากรอบ 
ความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 1 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ 
ให้ กต. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจาก
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การปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
 2. ให้ กต. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อ

คณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2559 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201259 
 
เรื่อง : ขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบตามแผนการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ า เพ่ิมเติม ปี 2559 (กระทรวงมหาดไทย) 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพิ่มเติม งบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 467 โครงการ วงเงิน 1,454,092,300 บาท ให้ มท.  
โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนรวมทั้งยังสามารถกักเก็บน้ า  
ไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตรส าหรับช่วงปลายฤดูฝนต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559 รับทราบผลการประชุคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.)  

ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2559 และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามที่ กนช. เสนอ  
ซึ่งรวมถึงรับทราบแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพิ่มเติม ปี 2559 โดยมีหน่วยงานเสนอโครงการ 9 หน่วยงาน 
รวม 3,200 โครงการ วงเงิน 15,093.5333 ล้านบาท รวมถึงโครงการของ มท. โดย ปภ. จ านวน 467 โครงการ 
วงเงิน 1,668.2071 ล้านบาท ซึ่งจะได้ปริมาณน้ าเพิ่มขึ้น 252.6463 ล้านลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 
1,613,244 ครัวเรือน และพื้นที่รับประโยชน์ 3,792,000 ไร่ ส าหรับการของบประมาณให้หน่วยงานด าเนินการ 
ตามระเบียบและขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. มท. รายงานว่า เรื่องนี้เป็นการด าเนินการตามผลการประชุม กนช. ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2559 
(ตามข้อ 1.) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบและสามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค
บริโภค และการเกษตรส าหรับช่วงปลายฤดูฝน โดยในส่วนของ มท. โดย ปภ. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส ารวจ
พื้นที่ด าเนินการจัดท ารายละเอียด แบบรูปรายการ และประมาณราคาค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานที่ด าเนินการเสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (ชป./พด.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
ในช่วงฤดูฝนรวมทั้งยังสามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ในการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตรส าหรับช่วงปลายฤดูฝนต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สงป. เพื่อขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ส าหรับด าเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ ตามแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า เพ่ิมเติม ปี 2559 จ านวน 467 โครงการ วงเงิน 1,668,207,100 บาท 

3. สงป. แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการให้ ปภ. ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน 1,668,207,100 บาท 
โดย สงป. ขอให้ ปภ. ประสานไปยังจังหวัดเพื่อด าเนินการจัดท ารายละเอียด แบบรูปรายการ และประมาณราคา
ค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับสถานที่ด าเนินการจริง จัดท าแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอท าความ  
ตกลงในรายละเอียดกับ สงป. ตามขั้นตอน ทั้งนี้ มท. โดย ปภ. ได้ด าเนินการตามข้อเสนอของ สงป. แล้ว มีโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบที่จะด าเนินการทั้งสิ้น 467 โครงการ วงเงินลดลง 214,114,800 บาท 
คงเหลือ 1,454,092,300 บาท 

มติ ครม. : อนุมัติตามความเห็นของ สงป. และให้ มท. (ปภ.) รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2559 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201259 
 
เรื่อง : การขออนุมัติใช้เงินงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

เพื่อด าเนินโครงการตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ิมเติม ปี 2559 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการให้ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน 499.1629 ล้านบาท เพื่อด าเนินโครงการ 
ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพิ่มเติม ปี 2559 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 
ให้แก่เกษตรกร ของกรมทรัพยากรน้ า จ านวน 50 รายการ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (กนช.) 

ครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวันท่ี 1 ก.ค. 2559 และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามที่ กนช. เสนอ ซึ่งรวมถึง
เห็นชอบในหลักการแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ิมเติม ปี 2559 ของ 9 หน่วยงาน จ านวน 3,200 โครงการ 
วงเงิน 15,093.5333 ล้านบาท ส าหรับการของบประมาณให้หน่วยงานด าเนินการตามระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

2. ทส. รายงานว่า สืบเนื่องจากมติ ครม. (ตามข้อ 1.) ทส. ได้เสนอ สงป. พิจารณาความเหมาะสมการขออนุมัติ
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
เพื่อด าเนินโครงการตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพิ่มเติม ปี 2559 จ านวนทั้งสิ้น 486 รายการ  
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,935.3457 ล้านบาท ประกอบด้วย กรมทรัพยากรน้ า จ านวน 72 รายการ  
วงเงินงบประมาณ 1,121.1037 ล้านบาท องค์การจัดการน้ าเสีย จ านน 24 รายการ วงเงินงบประมาณ 39.0000 
ล้านบาท และกรมทรัพยากรน้ าบาดาล จ านวน 390 รายการ วงเงินงบประมาณ 775.2420 ล้านบาท 

 

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

เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งซึ่ งอาจ 
ส่งกระทบต่อการด ารงชีวิต และทรัพย์สินให้แก่เกษตรกรโดยเร็ว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. สงป. ได้เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว นายกรัฐมนตรีเห็นชอบ  
ให้ ทส. โดยกรมทรัพยากรน้ าด าเนินโครงการตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพิ่มเติม ปี 2559 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่เกษตรกร จ านวน 50 รายการ  
โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น วงเงิน 499.1629 ล้านบาท เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าในพ้ืนท่ี 17 จังหวัด ซึ่งปัจจุบันมีความเสื่อมโทรม 
ตื้นเขิน และมีวัชพืชปกคลุม ส่งผลต่อการกักเก็บน้ าในฤดูแล้ง ประชาชนขาดแคลนน้ าในการอุปโภค บริโภค การเกษตร 
และเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งไม่สามารถระบายน้ าได้โดยสะดวกในช่วงฤดูน้ าหลาก การด าเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ าดังกล่าว
จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ า และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ า 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ ทส. เสนอ และให้ ทส. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2559 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201259 
 
เรื่อง : การเจรจาการจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement : VPA)  

ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

 1. กรอบการเจรจาการจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreement : 
VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้า (Forest Law Enforcement, Governance and Trade : 
FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสภาพยุโรป (EU) 

 2. ท่าทีการเจรจาการจัดท า VPA ในการบังคับใช้ FLEGT ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) 
 3. หลักการในการด าเนินการตามกรอบการเจรจาการจัดท า VPA 
 4. มอบหมายให้ปลัด ทส. หรือผู้แทนเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. EU ได้บังคับใช้กฎระเบียบ EU Timber regulation (EUTR) ตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล 

และการค้า (FLEGT) ก าหนดให้ผู้ประกอบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ใน EU มีหน้าที่ต้องตรวจสอบเกี่ยวกับไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ เพื่อป้องกันการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้ประเทศผู้ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ไปยังสหภาพยุโรป 
สามารถเจรจท า VPA กับ EU ได้ 

2. สินค้าท่ีต้องด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวได้แก่ สินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ซึ่งครอบคลุมพิกัดอัตราศุลกากร
ตามระบบฮาร์โมไนซ์ (HS 2 หลัก) คือสินค้าภายใต้รหัส HS 44 ไม้และของท าด้วยไม้ HS 47 เยื่อไม้ HS 48 กระดาษ 
และสินค้าภายใต้รหัส HS 94 เฟอร์นิเจอร์ท าด้วยไม้ โดยในปี 2558 ประเทศไทยส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้โดยแยก 
ตามพิกัดศุลกากรภายใต้รหัส HS 44 ไม้และของท าด้วยไม้ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 800 ล้านบาท และภายใต้รหัส HS 94 
เฟอร์นิเจอร์ท าด้วยไม้ คิดเป็นมูลค่า 2,100 ล้านบาท ประเทศไทยจึงควรเร่งเจรจาการจัดท าข้อตกลงฯ กับสหภาพยุโรป

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

ยับยั้งการผลิตสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากแหล่งที่มาผิดกฎหมาย 
หรือบุกรุกท าลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ของไทยไปยังต่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจการค้าไม้ที่ถูกกฎหมายขยายตัวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับภาคธุรกิจและประชาชน 
3. กระบวนการเจรจาการจัดท า VPA มีการประชุมผู้เช่ียวชาญร่วมกัน (Joint Expert Meeting : JEM) ระหว่าง

ประเทศไทยและสหภาพยุโรป เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการจัดท าข้อตกลง VPA การด าเนินงานและแนะน าทางการ
ตัดท าข้อตกลงฯ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝ่าย ผลการประชุมครั้งที่ 1 มีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับ
โครงสร้างของคณะกรรมการเจรจาจัดท าข้อตกลง VPA และได้จัดตั้งส านักเลขานุการ ไทย – อียู เฟล็กที มีการวางแผนที่
จะจัดการประชุม JEM ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการด าเนินการจัดท าข้อตกลง VPA ที่จัดท า
แล้วเสร็จ รวมถึงรับค าแนะน าและแนวทางปฏิบัติต่อไป 

4. กระบวนการเจรจาการจัดท า VPA ระหว่างประเทศไทยกับ EU ก าหนดให้มีการเจรจาในระดับชาติ  
ร่วมกันระหว่างผู้แทนประเทศไทย และผู้แทน EU เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งการเจรจาระดับชาติร่วมกันครั้งที่ 1 
ถือเป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการครั้งแรกและมีเป้าหมายหลัก  

5. กรอบการเจรจาการจัดท า VPA ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา เมื่อวันท่ี 29 ม.ค. 2556 
6. ท่าทีการเจรจาการจัดท า VPA ของไทย เช่น  

1) การเจรจาจะต้องพิจารณาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศให้มากที่สุด 
2) การเจรจาจะใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎหมายภายในประเทศท่ีมีอยู่ หากต้องมีการปรับแก้กฎหมาย

ขึ้นมาใหม่ จะกระท าเพื่อวัตถุประสงค์ คือ ในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยและสอดคล้องกับข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ โดยไม่ต้องลิดรอนสิทธ์ิของคนไทย รวมทั้งไม่เป็นการกีดกันทางการค้า 

3) สหภาพยุโรปต้องไม่น ากฎระเบียบ EUTER มาเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า แต่ควรพัฒนากฎระเบียบ
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือคัดกรอง และรับรองสินค้าในกลุ่มไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 

4) มีมาตรการคุ้มครองหรือลดหย่อนพิธีการทางศุลกากรอ านวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
จากไทยไปยังสหภาพยุโรป ระหว่างที่ประเทศไทยยังจัดท าข้อตกลงดังกล่าวไปพลางก่อน 

7. หลักการในการด าเนินการตามกรอบการเจรจาการจัดท า VPA ในการบังคับใช้ FLEGT ระหว่างประเทศไทย
กับ EU มีสาระส าคัญโดยสรุป คือ จะต้องด าเนินการภายใต้กรอบการเจรจาฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 
คณะกรรมการเจรจาฯ แต่งตั้งโดย ทส. จะเป็นคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมร่วมเพื่อพิจารณาภาคผนวกที่จะใช้
ประกอบข้อตกลง VPA 

8. ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดท าข้อตกลง VPA 
1) เมื่อข้อตกลง VPA ส าเร็จจนประเทศไทยได้รับสิทธิในการออกใบรับรองเฟล็กที (FLEGT License)  

จะช่วยให้ผู้ส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยสามารถส่งสินค้าไปยังสหภาพยุโรปได้สะดวกและมีศักยภาพ
ในการแข่งขันมากขึ้น รวมทั้งเป็นการรักษาตลาดและขยายโอกาสทางการค้าของสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย
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ในตลาดสหภาพยุโรปซึ่งเป็นตลาดของผู้บริโภคที่มีความสามารถในการซื้อสูง รวมทั้งเป็นการยืนยันการประกอบการ  
ที่สอดคล้องกับธรรมาภิบาลของประเทศไทยในตลาดโลกอีกด้วย 

2) เป็นการยับยั้งการผลิตสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้จากแหล่งที่มาผิดกฎหมาย หรือจากการบุกรุกท าลายป่า 
โดยจะช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สร้างความยั่งยืนต่อป่าไม้ ต้นน้ าล าธาร ความหลากหลายทางชีวภาพ การสงวนรักษาพันธุ์
พืช สมุนไพร สัตว์ป่า และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 

3) การเจรจาจัดท าข้อตกลง VPA นอกจากช่วยอ านวยความสะดวกด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของ
ประเทศไทยแล้ว ถือเป็นการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการในการสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและโอกาสในการส่งออกสินค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของประเทศไทยไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะ 
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

4) เมื่อการขยายตัวของธุรกิจไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เพิ่มมากขึ้นความต้องการแรงงานก็จะเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่งเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนชาวไทย 

9. กต.โดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายมีความเห็น ดังนี ้
1) ปัจจุบันมี ครม. ชุดใหม่และอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญคนละฉบับ ดังน้ัน ทส. ควรเสนอกรอบและท่าที 

การเจรจาส าหรับการท า VPA และการประชุม JEM ครั้งที่ 2 ให้ ครม.พิจารณาพร้อมเสนอองค์ประกอบของ 
คณะผู้แทนไทยส าหรับการประชุมดังกล่าวให้ ครม. รับทราบ 

2) การท า VPA เป็นการจัดท าหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญฯ และ ทส. และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่า การจัดท า VPA จ าต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือไม่ หากจ าเป็น 
ก็เข้าข่ายมาตรา 23 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ ต้องเสนอให้ สนช. ให้ความเห็นชอบหากไม่ต้องออกกฎหมาย ก็ไม่เข้า
ข่ายมาตรา 23 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบกรอบการเจรจาและท่าทีการเจรจาจัดท าข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership 
Agreement : VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (Forest Law Enforcement, Governance and Trade : 
FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) และหลักการในการด าเนินการตามกรอบการเจรจาการจัดท า VPA 
ตามที่ ทส. เสนอ 

2. ให้ ทส. รับความเห็นของ พณ. สศช. และส านักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
3. ส าหรับค่าใช้จ่ายในการประชุมตามกระบวนการเจรจาฯ ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 

พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2559 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201259 
 
เรื่อง : ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุมหารือร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลางและคณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย น่าน พะเยา 
แพร่) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 2559 

2. เห็นชอบตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ รวมทั้ง
รายงานผลการด าเนินการให้ สศช. ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สศช. รายงานว่าในการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ . ส่วนกลาง และ

คณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 2559  
มีผลประชุมและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

1) การเช่ือมโยงทางการท่องเที่ยว สปป.ลาว จีน ผ่านเส้นทาง R3A 
ผลการประชุม 1. ขอให้สนับสนุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่อง เที่ยวเช่ือมโยงเส้นทางฯ 

ประกอบด้วย 1) การศึกษา ส ารวจ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 2) การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์  
3) การอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ มัคคุเทศก์ 4) การส่งเสริมการขาย 5) การจัดท ารายงานโครงการฯ 6) การพัฒนา
เครือข่ายท่องเที่ยว 7) การสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวฯ 8) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 2. เห็นชอบ 
ในหลักการและมอบหมายให้ กก. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ คค. สงป. และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี ท้ังนี้ให้ คค. พิจารณามาตรการคัดกรองและควบคุมรถจากประเทศเพื่อนบ้าน

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

เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่ใช้เส้นทาง R3A เพื่อให้เกิดความปลอดภัย 
2) การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาด่านชายแดนสากลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

ผลการประชุม 1. เร่งรัดอนุญาตใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ต าบลห้วยโก๋น 
จังหวัดน่าน รวมทั้งสิ้น 819 ไร่ 75 ตร.ว. ประกอบด้วย 1) ด่านศุลกากรทุ่งช้างขอใช้พื้นที่ 214 ไร่ ส าหรับก่อสร้าง
โครงการจุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น 2) แขวงการทางน่านที่ 2 255 ไร่ 75 ตร.ว. ส าหรับก่อสร้างถนนบริเวณชายแดน
ห้วยโก๋น เป็นทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 3) พัฒนาตลาดและเขตการค้าชายแดน 350 ไร่ ส าหรับวางผังการใช้
ที่ดิน 2. เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้ มท. จังหวัดน่าน รับไปประสานกับ ทส. ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 
จัดท าข้อมูลการขอใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อพัฒนาด่านชายแดนฯ และเพื่อพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ 
อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  

3) การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้า ด่านบ้านฮวก อ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยาให้เป็นจุดป่าแดนถวร 
ผลการประชุม 1) ผลักดันการเจรจากับ สปป.ลาว เพื่อยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดน

ถาวร และด่านประเพณีบ้านปางมอบ เมืองคอบ แขวงไซยะบุรีเป็นด่านสากล 2) เร่งรัดหน่วยงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับ
การอ านวยความสะดวกและบริหารจัดการบริเวณด่านพรมแดน ในการเตรียมความพร้อมรองรับการยกระดับจุดผ่อนปรนฯ  
3) เห็นชอบหลักการและมอบหมายให้ มท. (จังหวัดพะเยา) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ คค. กค.และ สงป. รวมทั้ง
ประสาน ทส. (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช)  

4) การขอให้สนับสนุนงบประมาณในการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน 2  

ผลการประชุม เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้ อก. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น มท. กษ. ศธ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ โดยให้
ค านึงถึงการพัฒนาและส่งเสริมพืชเกษตรกรและการเกษตรแปรรูปที่มีศักยภาพและเพิ่มมูลค่าตั้งแต่ต้ นทาง กลางทาง 
และปลายทางให้กับพ้ืนท่ี สามารถส่งออกไปต่างประเทศได้มากขึ้น ทั้งนี้ให้ประสานกับ สงป. เพื่อของบประมาณ 

5) การขอให้เร่งรัดโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 103 (อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ – อ าเภองาว 
จังหวัดล าปาง) 

ผลการประชุม เห็นชอบในหลักการและมอบให้ คค. รับไปพิจารณาความเหมาะสมและความจ าเป็น
เร่งด่วนในการเร่งรัดขยายทางหลวงฯ โดยให้ค านึงถึงการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยด้านจราจร และการเช่ือมโยง  
การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน 

6) การด าเนินโครงการรถไฟรางคู่ เด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ 
ผลการประชุม มอบหมายให้ คค. รับไปพิจารณาน ารายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบ
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สิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามขั้นตอน 
7) การขอให้สนับสนุนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและ

การเกษตรจังหวัดแพร่ 
ผลการประชุม เห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้ มท. (อปท.) เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กษ. ทส. 

หน่วยงานรัฐและองค์การชุมชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณาในรายละเอียดถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นตามที่
ภาคเอกชนเสนอ ก่อนขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่ สศช. เสนอ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนงานให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับและเร่งรัดด าเนินการตามแผนงานให้แล้วเสร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็วภายในกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด โดยแผนงานใดสามารถแบ่งเป็นระยะหรือจัดล าดับกิจกรรมในการด าเนินการได้ ให้เร่งด าเนินการในส่วนที่
สามารถปฏิบัติได้ก่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์และมีผลสัมฤทธิ์ เป็นระยะๆ โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ได้รับการจัดสรร
งบประมาณทั้งหมด 

2. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ สงป. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
3. ให้ มท. รับความเห็นของ สมช. เกี่ยวกับเรื่องการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าด่านบ้านฮวก อ าเภอภูซาง 

จังหวัดพะเยา ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2559 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201259 
 
เรื่อง : สรุปผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 24 และ การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 28 
 
สารัตถะ : สลน. น าเรื่องของ กต. เกี่ยวกับสรุปผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24 และการประชุม
รัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 28 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู  
เสนอ ครม. รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ด าเนินการติดตามผลการประชุมและผลการ
หารือทวิภาคีในประเด็นต่างๆ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. สรุปการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๔ (24th APEC Economic Leaders’ Meeting)  

วันที่ ๑๙ - ๒๐พฤศจิกายน ๒๕๕๙ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี ้
๑.๑ การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ช่วงที่ ๑ ภายใต้หัวข้อ Challenges to Free Trade and 

Investment in the Current Global Context ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคเห็นพ้องว่าเอเปคต้องเน้นย้ าถึงความมุ่งมั่น 
ในระบบการค้าพหุภาคีภายใต้องค์การการค้าโลก ยืนยันถึงความส าคัญของการค้า และการลงทุนที่เปิดกว้างและ 
การด าเนินการอย่างเร่งด่วนในการแก้ปัญหาของกระแสการกีดกันทางการค้าผ่านการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
การศึกษา การพัฒนา MSMEs การพัฒนาภาคบริการ การส่งเสริมบทบาทสตรีในระบบเศรษฐกิจการพัฒนาทุนมนุษย์
และการสร้างความตกลงทางการค้าที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ  

๑.๒ การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ช่วงที่ ๒ (Second Leaders’ Retreat) ภายใต้หัวข้อ (๑) Food 
Security, Climate Change Adaptation and Access to Water และ (๒) integrating the Asia-Pacific: Towards 
a Real and Functional Connectivity in the Region ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคต่างเห็นความส าคัญของความมั่นคง
ทางอาหาร โดยเฉพาะความท้าทายที่ เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สลน. /กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นต่างๆ ได้แก่  
๑) การขับเคลื่อนการรวมกลุ่ม ๒) การส่งเสริมตลาดอาหาร ๓) การก้าวไปสู่
ความทันสมัยของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในเอเชีย – 
แปซิฟิก และ ๔) การพัฒนาทุนมนุษย์ ส าหรับประเทศไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ซึ่งเป็นต้นเหตุของการของการหยุดชะงักในห่วงโซ่อุปทาน 
๑.๓ การประชุมระดับผู้น าอ่ืนๆ ในช่วงการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี ๒๔ 

๑.๓.๑ การหารือระหว่างผู้น าฯ กับสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปค (ABAC) ผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุม 
เพื่อรับฟังรายงานและข้อเสนอแนะจากสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค และได้แสดงท่าทีของไทยในประเด็นการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดตั้ง FTAAP ท่ามกลางสภาวะการต่อต้านกระแสโลกาภิวัตน์ และ
กล่าวย้ าว่าไทยให้ความส าคัญการเจรจาการค้าเสรีที่เป็นธรรมและให้ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพ
ของสมาชิก  

๑.๓.๒ การหารืออย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก ครั้งที่ ๒ ผู้แทนไทย ได้แสดงข้อคิดเห็น
ในฐานะผู้ประสานงานอาเซียน – กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกว่าแนวทางความร่วมมือ ที่เป็นไปได้ระหว่างเอเปคและ 
กลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การส่งเสริม SMEs และธุรกิจ Start-ups การพัฒนาการศึกษาและ 
การสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) และไทยพร้อมที่จะเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือดังกล่าว 

๑.๓.๓ การหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนาย Mark Zuckerberg ผู้บริหารบริษัท Facebook  
โดยได้กล่าวถึงบทบาทของอินเตอร์เน็ตในการพัฒนาความเช่ือมโยง ส่งเสริมการศึกษา รวมถึงพัฒนาการบริการภาครัฐ 
และได้เรียกร้องให้ผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคให้ความส าคัญกับความเช่ือมโยงทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงผู้แทนไทยได้หารือ
เป็นการส่วนตัวกับนาย Zuckerberg และได้เชิญนาย Zuckerberg เดินทางเยือนไทยเพื่อกล่าวปาฐกถาให้กับกลุ่ม
ผู้ประกอบการในสาขาธุรกิจออนไลน์ และเยี่ยมชมโครงการ Smart City ที่จังหวัดภูเก็ต ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

๑.๔ การหารือกับนางสาว Christine Lagarde ผู้อ านวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ โดยได้อภิปราย
ถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบันที่มีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุมาจากอุปสงค์ที่ลดลงในห่วงโซ่มูลค่าโลก  
ซึ่งผู้อ านวยการ IMF ขอให้เขตเศรษฐกิจต่างๆ มุ่งมั่นปฏิรูปประเทศ ส่งเสริมการค้า การลงทุน และหลีกเลี่ยงการกีดกัน
ทางการค้า โดยไทยแสดงความพร้อมในการร่วมมือกับ IMF 

๒. ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๘ (28th APEC Ministerial Meeting) วันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๒.๑ หัวข้อ “การบูรณาการทางเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ (Regional Economic Integration 
and Quality Growth)” 

 - สมาชิกเห็นพ้องถึงความท้าทายที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา การกีดกันการค้าที่เพิ่มขึ้น  
รวมถึงความนิยมต่อระบอบการค้าพหุภาคีและการเปิดเสรีที่ลดลง 

 - ที่ประชุมฯ เห็นถึงความส าคัญของเอเปคในฐานะผู้สนับสนุนระบอบการค้าเสรี และการรวมตัว  
ทางเศรษฐกิจ 
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 - ไทยได้ยืนยันความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการค้าระบอบพหุภาคี และเน้นย้ าความส าคัญ ของความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างครอบคลุม รวมถึงความส าคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและเท่าทันกับเทคโนโลยี 

๒.๒ หัวข้อ “การพัฒนาตลาดอาหารในภูมิภาค (Enhancement of the Regional Food Market)” 
 - สมาชิกเห็นว่าเอเปค ควรจะร่วมมือกันเพื่อลดการกีดกันทางการค้า ที่ไม่ใช่ภาษีต่อการค้าสินค้าเกษตร  

ซึ่งถือเป็นประเด็นที่ยังไม่เสร็จสิ้น ในการประเมินระยะที่สองในการบรรลุเป้าหมายโบกอร์ 
 - สมาชิกเอเปคเห็นพ้องว่าความมั่นคงทางอาหารเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าไปสู่การเติบโต อย่างมีคุณภาพ  

อีกทั้งสมาชิกได้ระบุถึงความท้าทายต่อความมั่นคงทางอาหารด้วย 
 - ไทยเห็นว่าแนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนจะน าไปสู่การสร้างระบบอาหารที่ยืดหยุ่น ในภูมิภาคและ

สนับสนุนให้เกษตรกรน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเกษตรเพื่อพัฒนาให้เป็น “Smart Farmer” พร้อมทั้งเรียกร้อง 
ให้สมาชิกเอเปคเล็งเห็นความจ าเป็นในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของเยาวชนในภาคการเกษตรเนื่องจากไทยและสมาชิก
เอเปคจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุในไม่กี่ปีข้างหน้า 

๒.๓ หัวข้อ “การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยให้มีความทันสมัย (Modernization of 
MSMEs in the Asia – Pacific Region)” 

 - สมาชิกเอเปคตระหนักว่าวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) เป็นปัจจัยส าคัญ 
ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อบรรลุแผนปฏิบัติการบอราไคย์เพื่อส่งเสริม MSMEs เพื่อการมีส่วนร่วม 
ในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Boracay Action Agenda to Globalize MSMEs) 

 - ประเด็นที่สมาชิกเอเปคให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในการประชุมครั้งนี้ คือ การส่งเสริม MSMEs  
ในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน รวมถึงการเพิ่มการมีส่วนร่วมของ MSMEs ในเขตการค้าเสรี 

 - สมาชิกเอเปคจะต้องร่วมมือกันเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรมของ MSMEs ให้สามารถปรับตัวได้ 
 - ไทยมีนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลเช่นเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อไปสู่เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม นอกจากน้ี ไทยได้กล่าวถึงความร่วมมือกับเปรูในการผลักดัน MSMEs สีเขียวเพื่อเพิ่มโอกาสเชิงเศรษฐกิจและ
เชิงพาณิชย์ ทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยไทยและเปรู
ตั้งเป้าหมายที่จะด าเนินการจัดท า APEC Strategy on Green and Sustainable MSMEs ให้เป็นผลลัพธ์ในปี ๒๕๖๐ 

๒.๔ หัวข้อ “การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development)” 
 - ที่ประชุมเห็นพ้องถึงความส าคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  

โดยประเด็นที่ได้รับการหยิบยกมาก ได้แก่ การพัฒนาการศึกษาที่ตอบสนองกับความต้องการของบริบทโลกที่เปลี่ยนไป  
ทั้งมิติของเทคโนโลยีและโครงสร้างประชากร การพัฒนาทุนมนุษย์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและมีนวัตกรรม การมีส่วนร่วม
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ของสตรีเยาวชน ผู้พิการและผู้สูงอายุในระบบเศรษฐกิจ และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการพัฒนาระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและครอบคลุม 

 - ไทยได้น าเสนอแนวทางในการพัฒนาการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม เข้าถึงได้และยั่งยืน การพัฒนาทุน
มนุษย์ให้สอดคล้องกับความต้องการของศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ ส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้การพัฒนาระบบการศึกษา เป็นต้น 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 24 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 28 และมอบหมายให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการติดตามผลการประชุมและผลการหารือทวิภาคีในประเด็นต่างๆ ตามที่ สลน. เสนอ 

2. ให้ กษ. พณ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ วท. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2559 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่ข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201259 
 
เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 28 และการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 28 ในประเด็นที่

เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปคครั้งที่ 28 และการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24  
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน ผลการหารือทวิภาคี และการด าเนินการต่อเนื่องจากการประชุมเอเปคปี 2559 

2. มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตารางสรุปประเด็นส าคัญในส่วนที่
เกี่ยวกับการค้าและการลงทุน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2559 เห็นชอบร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24 พร้อมเอกสาร

แบบ และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยรับรองเอกสารดังกล่าว  
ในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 24 ระหว่างวันท่ี 19 – 20 พ.ย. 2559 ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู และ
เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 28 และอนุมัติให้ รมว.กต. และ รมว.พณ. ร่วมรับรองเอกสาร
ดังกล่าว 

2. สาธารณรัฐเปรูเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 28 และการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค 
ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 17 – 20 พ.ย. 2559 ณ กรุงลิมา ภายใต้หัวข้อ “การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและการพัฒนา 
ทุนมนุษย์” โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ทั้งนี้ รมว.พณ.  
ได้มอบหมายให้นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี
เอเปค ครั้งที่ 28 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง และนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ า
องค์การการค้าโลก รักษาราชการแทนอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเข้าร่วมด้วย 

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

เพื่อประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนในด้านการสนับสนุน
ระบบการค้าพหุภาคี การก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปสู่ตลาดโลก และการ
ลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย ์

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 28 และการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24 สรุปสาระส าคัญ
ได้ ดังน้ี 

3.1 การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี ยืนยันการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี โดยผลักดันการเจรจา 
รอบโดฮาให้มีความคืบหน้า รวมทั้งไม่น ามาตรการปกป้องทางการค้าใหม่ ๆ และมาตรการที่ส่งผลกระทบต่อการค้า  
ในทุกรูปแบบมาใช้ นอกจากนี้ ขอให้สมาชิกเอเปคเร่งด าเนินการเพื่อเข้าร่วมความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวก
ทางการค้า ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการเจรจาขยายขอบเขตฯ ความตกลงด้านการค้า
บริการ และความตกลงการค้าสินค้าสิ่งแวดล้อม ในการนี้ ผู้น าได้สั่งการให้เอเปคท างานร่วมกับองค์การการค้าโลกอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อก าหนดทิศทางสู่ผลลัพธ์อย่างมีนัยส าคัญให้ได้ก่อนการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกในปี 2560 

3.2 การก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
3.2.1 รับรองผลการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือไปสู่การจัดท าเขตการค้าเสรีเอเชีย – แปซิฟิก  

(Free Trade Area of the Asia Pacific : FTAAP) และข้อเสนอแนะการด าเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ 
การเจรจาในอนาคต โดยต้องการให้ FTAAP เป็นความตกลงที่มีคุณภาพสูงและครอบคลุม ในการนี้ ผู้น าได้สั่งการให้
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาและด าเนินการตามแผนการท างานไปสู่การจัดท า FTAAP ต่อไป และรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุม
รัฐมนตรีการค้าเอเปคทราบในเดือน พ.ค. 2560 

3.2.2 สนับสนุนการด าเนินงานของเอเปคเพ่ือเปิดเสรีการค้าและการลงทุนภายใต้เป้าหมายโบกอร์ 
และรับรองการทบทวนผลการด าเนินงานของเอเปคในระยะที่ผ่านมาซึ่งมีผลเป็นที่น่าพอใจ โดยเห็นว่าเอเปคมีส่วนส าคัญ
ช่วยให้เศรษฐกิจโลกเติบโตขึ้น และผลการด าเนินงานของสมาชิกได้ส่งผลต่อการขยายตัวของการค้าและการลงทุนโลก 
รวมทั้งจะยังคงความร่วมมือที่จะด าเนินการเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน อ านวยความสะดวกทางการค้า 
เสริมสร้างความเช่ือมโยงและปรับปรุงกฎระเบียบที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศต่อการค้าและการลงทุนต่อไป โดยมุ่งหวัง 
ให้ภูมิภาคมีการเติบโตอย่างสมดุล ครอบคลุม และยั่งยืน ในการนี้ ผู้น าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการต่อไปโดยเฉพาะ
ในประเด็นท่ียังไม่มีความคืบหน้า ได้แก่ มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี การชะลอตัวของการค้าเอเปค และการว่างงาน 

3.2.3 รับรองแผนการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคบริการเอเปค  
โดยก าหนดให้มีการด าเนินการร่วมกันของสมาชิกทุกเขตเศรษฐกิจ และการด าเนินการปฏิรูปโครงสร้างภาคบริการ  
ของแต่ละเขตเศรษฐกิจ ในการนี้ ผู้น าได้สั่งการให้เจ้าหน้าทีต่ิดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนการด าเนินการฯ 
ควบคู่ไปกับการระบุปัจจัยที่ขัดขวางการเติบโตทางการค้าโดยค านึงถึงระดับความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคม  
ของสมาชิกเอเปค 

3.2.4 รับรองแผนการด าเนินการขั้นต่อไปเพ่ือพัฒนางานที่เกี่ยวกับการค้าดิจิทัล  และรับทราบ 
ความคืบหน้าของการด าเนินการภายใต้ความร่วมมือเศรษฐกิจอินเทอร์เน็ตเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี
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สารสนเทศท่ีเปิดกว้างเข้าถึงได้ มีความสอดคล้องกัน เชื่อถือได้ และมั่นคง 
3.2.5 รับทราบการหารือโครงการน าร่องการยกเว้นการเก็บอากรศุลกากรถาวรส าหรับการค้า 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเน้ือหาที่ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสมาชิกเอเปคเข้าร่วมจ านวน 12 เขตเศรษฐกิจ 
3.2.6 รับรองแผนการด าเนินงานตามกรอบความเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระยะที่ 2 (2560 - 2568) 

ในการด าเนินการต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน โดยการลดระยะเวลา ต้นทุน และความไม่แน่นอน  
ในการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเพื่ออ านวยความสะดวกทางการค้า โดยให้ความส าคัญกับ 
5 เรื่องหลัก ได้แก่ (1) การด าเนินการที่พรหมแดน (2) โครงสร้างพื้นฐาน และบริการคมนาคมขนส่ง (3) โลจิสติกส์  
(4) ความร่วมมือด้านกฎระเบียบ และ (5) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

3.2.7 รับรองแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของเอเปคในการให้การคุ้มครองความลับทางการค้าและ 
การบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระท าผิดในฐานะปัจจัยส าคัญเพื่อสนับสนุนให้ MSMEs เข้าถึงแหล่งทุน รักษาขีด
ความสามารถ และเข้าร่วมในห่วงโซ่อุปทานโลก 

3.3 การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยให้ทันสมัย 
ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมปัจจัยที่เอื้อต่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย 

(Micro, Small and Medium Enterprises : MSMEs) ให้ทันสมัยและสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่าโลกได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 
สนับสนุนการด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการโบราไคย์เพื่อให้ MSMEs เข้าสู่ตลาดโลก โดยหาแนวทางลดผลกระทบ 
อันเกิดจากมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี และผลักดันให้ MSMEs เข้าไปมีส่วนร่วมในตลาดแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และธุรกิจ
กับรัฐบาล (B2G) 

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับรองโครงการจัดท าแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระเบียบวิธี และประสบการณ์
ความส าเร็จในการส่งเสริม MSMEs ไปสู่ตลาดโลก ซึ่งมีเป้าหมายให้แล้วเสร็จในปี 2561 และโครงการพัฒนายุทธศาสตร์
เอเปคเพื่อการพัฒนา MSMEs สีเขียวและมีความยั่งยืน โดยเน้นการเสริมสร้างความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4. การหารือทวิภาคี 
4.1 การหารือทวิภาคีระหว่างผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์กับ H.E. Mr. Todd McClay 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้านิวซีแลนด์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้านิวซีแลนด์มีแผนจะเดินทางเยือนไทย
อย่างเป็นทางการในช่วงต้นปี 2560 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน 

4.2 การหารือทวิภาคีระหว่างผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงพาณิชย์กับ Ms. Paulina Nazal Aranda 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐชิลี ซึ่งไทยเสนอเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมธิการร่วม
ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี ครั้งแรก ณ กรุงเทพมหานคร ประมาณเดือน พ.ค. 2560 เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์
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จากความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี และจะจัดการเจรจาทางธุรกิจของภาคเอกชนควบคู่กันไปด้วย นอกจากน้ัน ชิลีในฐานะ
ประธาน Pacific Alliance (PA) เชิญชวนให้ไทยเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับ PA ให้แนบแน่นมากขึ้น 

4.3 การเข้าร่วมหารือระหว่างพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กับ Mr. Peter O’Neill 
นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี ปัจจุบันปาปัวนิวกินีน าเข้าข้าวเป็นสินค้าหลักจากไทย และเชิญชวนให้ไทยเข้าไปลงทุน 
ในอุตสาหกรรมประมง เกษตร น้ ามันปาล์ม มันส าปะหลัง และการท่องเที่ยว รวมทั้งความร่วมมือด้านการบริการ
เดินอากาศระหว่างกัน 

4.4 การเข้าร่วมหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) กับกลุ่มพันธมิตรทาง
ธุรกิจสหรัฐอเมริกา-เอเปค (US-APEC Business Coalition) ซึ่งกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจสหรัฐอเมริกา-เอเปค  
ยินดีให้ความช่วยเหลือไทยในการพัฒนาศักยภาพ SMEs ทั้งด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม การเงิน การบริการ 
รวมทั้งระบบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยให้ได้มาตรฐานสากล 

5 การด าเนินการต่อเน่ืองจากการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 28 ซึ่ง พณ. เห็นว่ามีประเด็นที่ควรพิจารณา
ก าหนดท่าทีและเป้าหมายการด าเนินงานของไทย ดังนี้ 

5.1 การจัดต้ัง FTAAP ไทยควรเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ FTAAP โดยเริ่มสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความส าคัญของการจัดท า FTAAP ให้กับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกัน
ก าหนดแนวทางและท่าทีส าหรับการเจรจาต่อไป 

5.2 ภาคบริการ เป็นภาคเศรษฐกิจที่เอเปคให้ความส าคัญและถูกผลักดันให้มีการเจรจาเปิดเสรีมากขึ้น 
รวมทั้งการด าเนินการตามแผนการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคบริการที่ครอบคลุม  
การปรับปรุงกฎระเบียบภาคบริการในสาขาต่างๆ เช่น การศึกษา การขนส่ง การท่องเที่ยว และการเงิน ตลอดจน  
การพัฒนาฐานข้อมูลและสถิติภาคบริการ ไทยจึงควรเตรียมความพร้อมเพื่อก าหนดทิศทางด้านการค้าบริการให้ชัดเจน 

5.3 เอเปคจะให้ความส าคัญกับเรื่องการอ านวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้น เนื่องจากยังไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายการด าเนินงานตามกรอบความเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานในระยะที่ 1 ในการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน
ขึ้นร้อยละ 10 เอเปคจึงได้ก าหนดแผนการด าเนินงานในระยะที่ 2 โดยให้ความส าคัญกับการปรับปรุงกฎระเบียบ 
ของสมาชิกให้สอดคล้องกัน การสร้างความโปร่งใส การต่อต้านคอร์รัปช่ัน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งเสริม
การอ านวยความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น พาณิชย์ -อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ e-payment ท่าเรือ
อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อไทย ขณะเดียวกันหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของไทยควรได้มี
การเตรียมความพร้อมการด าเนินการตามแผนงานด้วย 

5.4 การส่งเสริม MSMEs ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการด าเนินงานของเอเปคส าหรับการเรียนรู้  
โดยศึกษาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของสมาชิกเอเปคในการส่งเสริม MSMEs ให้พัฒนาตนเองและสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่คุณค่า
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โลกได้อย่างยั่งยืน 
5.5 เอเปคให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในฐานะเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกทาง

การค้า เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐกิจดิจิทัล การใช้ระบบ e-payment เป็นต้น ไทยจึงควรสร้างความพร้อมและ
ปฏิรูปโครงสร้างเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งรองรับประเด็นที่จะเกี่ยวข้องกับการค้า  
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น การค้าดิจิทัล เป็นต้น 

6. พณ. ได้จัดท าตารางสรุปประเด็นส าคัญรวม 4 หัวข้อ ได้แก่ การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี การก้าวสู่ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไปสู่ตลาดโลก และการลงทุน  
ในการพัฒนาทุนมนุษย์  โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น  
เพื่อประสานให้หน่วยงานด าเนินการที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 28 และการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน ผลการหารือทวิภาคีและการด าเนินการต่อเนื่องจากการประชุมเอเปคปี 2559 และ
มอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามตารางสรุปประเด็นส าคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการค้าและ
การลงทุน ตามที่ พณ. เสนอ 

2. ให ้พณ. รับความเห็นของ กค. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 50/2559 วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่ข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัต)ิ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
201259 
 
เรื่อง : ผลการประชุม BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. ทราบผลการประชุม BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016 และมอบหมาย
กระทรวงที่เกี่ยวข้องด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กต. รายงานว่า สาธารณรัฐอินเดียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น า BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 

2016 เมื่อวันท่ี 16 ต.ค. 2559  ที่รัฐกัว สาธารณรัฐอินเดีย พร้อมกับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น า BIMSTEC อย่างไม่
เป็นทางการ (BIMSTEC Leaders’ Retreat) ซึ่งมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม (BIMSTEC Leaders’ Retreat 
Outcome Document) สรุปได้ดังนี้ 

1. ในช่วงเริ่มต้นของการประชุมฯ ที่ประชุมได้ร่วมกันยืนไว้อาลัยแก่การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 1 นาที ในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการยกย่อง
จากประชาคมโลกว่า “ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา” โดยสหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความส าเร็จสูงสุด
ด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเมื่อปี 2549 

2. การประชุมผู้น า BIMSTEC อย่างไม่เป็นทางการ (BIMSTEC Leaders’ Retreat) มีประเทศสมาชิกเข้า
ร่วม 7 ประเทศที่ประชุมได้รับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม BIMSTEC Leaders’ Retreat และได้ตระหนักถึง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ BIMSTEC และการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือ 14 สาขา โดยเน้นย้ าประเด็น
ต่าง ๆ ดังนี ้

2.1 ความเชื่อมโยงในทุกมิติ รวมถึงการจัดท ากรอบความตกลงต่างๆ เพื่อพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 
2.2 การค้าและการลงทุน โดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีและการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
2.3 การต่อต้านการก่อการร้าย โดยเน้นด้านการแลกเปลี่ยนด้านข้อมูลข่าวสารและข่าวกรอง 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการท าการเกษตรอย่างยั่งยืน เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร 
เป็นการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงของภูมิภาค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.4 ความร่วมมือด้านพลังงาน 
2.5 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมเห็นชอบให้ผลักดันเรื่องความตกลงการค้าเสรี BIMSTEC ให้มีความคืบหน้าและการจัดท าแผนแม่บท
ด้านความเช่ือมโยงภายใต้กรอบ BIMSTEC ตามที่ไทยเสนอ ท้ังนี้ขอให้จัดท าแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุม เพื่อน าไปรับรอง
ในการประชุมระดับผู้น า BIMSTEC อย่างเป็นทางการ ครั้งท่ี 4 ที่เนปาลในปี 2560 

3. การประชุมผู้น ากลุ่มประเทศ BRICS และ BIMSTEC (BRICS-BIMSTEC Outreach Summit) มีผู้เข้าร่วม 
11 ประเทศ ท่ีประชุมได้เน้นย้ าถึงความส าคัญของประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

3.1 ความท้าทายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในประชาคมระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเด็นด้านการก่อการร้าย  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ยาเสพติด และความยากจน 

3.2 การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระหว่างสองกลุ่มประเทศสมาชิก รวมทั้ง  
การพิจารณาการระดมทุนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (New Development Bank : NDB) ของกลุ่ม BRICS  
เพื่อช่วยเหลือประเทศสมาชิก BIMSTEC และเรียกร้องการให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่กลุ่มประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
(Least Developed Countries : LDCs) 

3.3 แสดงความพร้อมในความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในภูมิภาค 
3.4 ยืนยันในเจตนารมณ์ว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง 2 กลุ่มประเทศ โดยเฉพาะ 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้และการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 
3.5 เรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลในสถาบันระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความเสมอภาค  

มากยิ่งข้ึน 
3.6 การด าเนินการตามวาระปี ค.ศ. 2030 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยไทยได้เสนอ 

ให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียรวมพลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโลก และให้ธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่พิจารณาสนับสนุนทาง
การเงินส าหรับโครงการเช่ือมโยงในเอเชีย รวมทั้งเช่ือมโยงความตกลงการค้าเสรีที่มีอยู่ในระดับอนุภูมิภาคต่างๆ  
เข้าด้วยกัน เพ่ีอขยายตลาดให้ใหญ่ขึ้น 

4. การหารือทวิภาคี 
4.1 นายกรัฐมนตรีภูฏาน (Tshering Tobgay) ได้พบหารือทวิภาคีกับที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้ช่วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อยื่นสารแสดงความเสียใจถึงรัฐบาลไทยเนื่องโอกาสการสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และยืนยันความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างราชวงศ์ของไทยกับภูฏาน 
รวมทั้งแจ้งว่า ภูฏานได้มีการไว้ทุกข์ ลดธงครึ่งเสา และหยุดราชการเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2559  
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4.1 ประธานาธิบดีรัสเซีย (Vladimir Putin) ได้ฝากความปรารถนาดีมายังผู้แทนนายกรัฐมนตรีและกล่าว
แสดงความหวังว่า สถานการณ์ในประเทศไทยจะสงบเรียบร้อย ซึ่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวตอบว่าสถานการณ์ในประเทศไทยสงบเรียบร้อยดี 

5. ความเห็นของ กต. 
5.1 ผู้น าประเทศสมาชิก BIMSTEC และ BRICS ให้ความส าคัญต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านการแสดงความเสียใจต่อผู้แทนไทย โดยเฉพาะประธานาธิบดีจีนที่ได้แสดงความ
เสียใจอย่างสุดซึ้งในถ้อยแถลงและนายกรัฐมนตรีภูฏานที่ขอพบผู้แทนไทยเพื่อยื่นสารแสดงความเสียใจก่อนการประชุมฯ 

5.2 การจัดการประชุม BIMSTEC Outreach at BRICS Summit เป็นความริเริ่มของอินเดีย เพื่อเปิดโอกาส
ให้มีการพบกันระหว่างผู้น ากลุ่มประเทศ BRICS และกรอบความร่วมมือ BIMSTEC สองกลุ่มประเทศได้ท าความรู้จักอย่าง
ใกล้ชิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งหลายประเทศ เช่น จีน แอฟริกาใต้ อินเดีย 
บังกลาเทศ เมียนมา และภูฏาน ได้ยืนยันพันธกรณีของตนที่จะด าเนินความร่วมมือในด้านต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรมระหว่างกัน
ในอนาคต 

5.3 อินเดียและเมียนมาได้ใช้โอกาสในการประชุมฯ กล่าวถึงประเด็นปัญหาภายในประเทศของตน  
โดยอินเดียได้ประณามการกระท าของประเทศเพื่อนบ้าน (ปากีสถาน) ที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้าย และใช้ดินแดน
ของอินเดียด าเนินการดังกล่าว ส าหรับเมียนมาได้ใช้เวทีการประชุมกล่าวถึงปัญหาความไม่สงบภายในประเทศและ
กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในประเทศของตน 

5.4 อินเดียได้เน้นย้ าถึงความเช่ือมโยงและการก่อการร้าย บังกลาเทศได้เน้นเรื่องข้อสรุปการจัดท าความ 
ตกลงการค้าเสรีเช่นเดียวกับไทย ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีส าหรับกรอบความร่วมมือ BIMSTEC โดยที่ผ่านมายังไม่มีความ
คืบหน้าเท่าที่ควร ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกเห็นพ้องว่า โอกาสครบรอบ 20 ปีของ BIMSTEC ควรจะเป็นหลักส าคัญส าหรับ
เป้าหมายที่เป็นรูปธรรมของความร่วมมือในกรอบ BIMSTEC 

6. การประชุมผู้น า BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016 เป็นเวทีการประชุมเพื่อเปิดโอกาส 
ให้นายกรัฐมนตรีได้พบปะและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้น าประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชียใต้ (BIMSTEC) และกลุ่มประเทศ
ที่มีความส าคัญต่อไทยและศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง (BRICS) รวมทั้งเป็นการย้ าบทบาทของไทยที่ส่งเสริมการด าเนิน
นโยบายมองตะวันตก (Look West Policy) และด าเนินบทบาทที่สร้างสรรค์มาโดยตลอด กต. จึงเห็นควรมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามผลการประชุมแบบไม่เป็นทางการของ BIMSTEC 4 ด้าน ได้แก่ (1) เอกสารผลลัพธ์ 
การประชุมแบบไม่เป็นทางการของ BIMSTEC (2) การค้าการลงทุน (3) การคมนาคมและความเช่ือมโยง และ  
(4) เทคโนโลยี 
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ความเห็นของ กษ 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการประชุมผู้น า BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016 แสดงถึง

เจตนารมณ์ของผู้น าในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม  
ผ่านความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในสาขาต่างๆ ทั้ง 14 สาขา ซึ่งรวมถึงสาขาการประมงและเศรษฐกิจสีฟ้า และ
สาขาการเกษตร เพื่อการท าการเกษตรอย่างยั่งยืน เพิ่มความมั่นคงทางอาหาร ท้ังนี้ เพื่อความมั่งคั่งและมั่นคงของภูมิภาค 
โดย กษ. ยินดีให้ความร่วมมือในการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุม BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016 และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ ให้ กต. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ สศช.  
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


