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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090560 
 
เรื่อง : ขอขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560  

และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2559/60 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. เห็นชอบใหข้ยายระยะเวลาการด าเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง 
ปี 2560 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จากระยะเวลาสิ้นสุดเดือนเมษายน 2560 เป็นสิ้นสุดในวันท าการสุดท้ายของ
เดือนกันยายน 2560 

 2. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2559/60 ของกรมพัฒนาที่ดิน  
จากระยะเวลาสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นสิ้นสุดในวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2560 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช 

ที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรด าเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรที่ต้องการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวเป็นการปลูกพืชที่หลากหลายตามความต้องการของเกษตรกร รายละไม่เกิน 5 ไร่ ในพื้นที่
เปูาหมาย 22 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา จ านวน 300,000 ไร่ ก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการ เดือนสิงหาคม 2559 – 
เดือนเมษายน 2560 ส่วนงบประมาณ ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. ที่ให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ภายในกรอบวงเงิน 636.52  
ล้านบาท 

2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบในหลักการโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด โดยกรมพัฒนา
ที่ดินด าเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข ายคืนให้กรมพัฒนาที่ดินและเพื่อไถกลบ  
มีเปูาหมายลดพื้นท่ีการปลูกข้าวรอบท่ี 2 ในพื้นที่ 19 จังหวัดลุ่มน้ าเจ้าพระยา จ านวน 200,000 ไร่ ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินโครงการเดือนตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 ส่วนงบประมาณโครงการ จ านวน 383.49 ล้านบาท  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สามารถบรรลุเปูาหมายของโครงการ และเกิดประโยชน์
แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. ที่ให้ใช้จ่ายจากเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
ที่รัฐจะชดเชยเงินต้นและต้นทุนเงินต่อไป จ านวน 295.00 ล้านบาท และให้กรมพัฒนาที่ดินปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน 88.49 ล้านบาท 

3. กษ. รายงานว่า ผลการด าเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง  
ปี 2560 ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

 3.1 เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 66,800 ราย คิดเป็นร้อยละ 111.33 ของเปูาหมายโครงการ 
60,000 ราย พื้นที่ 323,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 107.67 ของเปูาหมายโครงการ 300,000 ไร่ โดยเกษตรกรส่วน
ใหญ่แจ้งความประสงค์ที่จะปลูกถั่วเขียว ถั่วเหลือง และข้าวโพดหวาน 

 3.2 เกษตรกรผ่านการรับรองสิทธิ์ของคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอ าเภอ จ านวน 37,428 ราย 
พื้นที่ 175,641.75 ไร่ วงเงินรวม 351.28 ล้านบาท ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลางรายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 351.28 ล้านบาท 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนให้ชาวนา 

 3.3 เหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ภายในก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
การด าเนินงานกิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนให้ชาวนา ภายหลังจากได้รับอนุมัติ

งบประมาณจาก สงป. แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องโอนจัดสรรให้ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการสั่งจ่ายเช็ค  
ไปยัง ธ.ก.ส. จังหวัด เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกร ประกอบกับ สงป. ได้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรพิจารณา
ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการ
เงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินจ าเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ .ศ. 2559  
โดยให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องส่งเรื่องให้กระทรวงการคลัง สงป. และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอความเห็นประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายใน
เดือนเมษายน 2560 จึงมีความจ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาด าเนินโครงการ ในส่วนของกิจกรรมการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการผลิตพืชทดแทนให้ชาวนา เป็นสิ้นสุดในวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2560 

4. ผลการด าเนินโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2559/60 ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
 4.1 เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ จ านวน 12,477 ราย พื้นที่ 194,510.27 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 97.26 

ของพื้นที่เปูาหมายโครงการ 200,000 ไร่ โดยเกษตรกรไถเตรียมดินแล้ว 194,510.27 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100  
ของพื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการและเกษตรกรไถกลบแล้ว 27,209.20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 18.66 ของพื้นที่เปูาหมายไถกลบ 
(พื้นที่เปูาหมายไถกลบคิดเป็น 3 ใน 4 ของพื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการ) 

 4.2 งบประมาณที่ด าเนินการจริง 297.23 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายเงินทุนของ ธ.ก.ส. แล้ว 97.26 ล้านบาท 
เป็นค่าไถเตรียมดิน และเบิกจ่ายงบปกติของหน่วยงานแล้ว 85.89 ล้านบาท รวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิน 
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183.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.62 ของงบประมาณที่ด าเนินการจริง หรือคิดเป็นร้อยละ 47.76  
ของงบประมาณโครงการ 

 4.3 เหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ภายในก าหนดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2559/60 ของกรมพัฒนาที่ดินได้รับอนุมัติในเดือนพฤศจิกายน 2559  

ซึ่งล่าช้ากว่าก าหนด (ก าหนดการเริ่มด าเนินโครงการเดือนตุลาคม 2559) ท าให้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ 
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม 2560 จึงมีความจ าเป็นต้องขอขยายระยะเวลาการด าเนินงาน
โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2559/60 เป็นสิ้นสุดในวันท าการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2560 

มติ ครม. : เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว
ไปปลูกพืชที่หลากหลายฤดูนาปรัง ปี 2560 และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ปี 2559/60 ออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2560 และให้ กษ. เร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ให้ กษ. รับความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090560 
 

เรื่อง : ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนของคณะกรรมาธิการ
การเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 

สารัตถะ : กษ. ได้เสนอผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนของ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาเพื่อด าเนินการ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ ได้เสนอรายงาน 

การพิจารณาศึกษา เรื่องการพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาเพื่อด าเนินการ โดยคณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา อาทิ  
การเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาตลาดโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาเพื่อน าไปสู่การสร้างตลาดยาและตลาด
อาหาร การให้ความส าคัญกับการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ การให้ความส าคัญกับการท าเกษตรอินทรีย์ 

2. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมี
ค าสั่งมอบหมายให้ กษ. เป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง 
ส านักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว 
และสรุปผลการพิจารณาหารือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี
เพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

3. กษ. แจ้งว่า ได้พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษาดังกล่าว เพราะจะท าให้เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น แต่จะต้องมีการประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน เพื่อให้การด าเนิ นการมีผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน ตามที่ กษ. เสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินการมีผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090560 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน รวม 2 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูป
ที่ดิน รวม 2 ฉบับ ดังนี ้

 1. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลหัวขวาง ต าบลแห่ใต้ และต าบลเลิงใต้ อ าเภอโกสุมพิสัย 
จังหวัดมหาสารคราม ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 

 2. ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขต
ส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
เพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตส ารวจการจัดรูปท่ีดินมาใช้เพื่อจัดรูปที่ดินได้ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีเจ้าของที่ดินในท้องที่ต าบลหัวขวาง ต าบลแห่ใต้ และต าบลเลิงใต้ อ าเภอโกสุมพิสัย 

จังหวัดมหาสารคราม และเจ้าของที่ดินในท้องที่ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ได้ร้องขอให้ทางราชการ
ด าเนินการจัดรูปที่ดินในที่ดินของตน ประกอบกับยังมีอีกหลายพื้นที่ที่มิได้ประกาศก าหนดเขตท้องที่ที่จ าส ารวจเป็นเขต
โครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ .ศ. 2517 ซึ่ งมาตรา 69 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 ได้บัญญัติให้บรรดาการด าเนินการใดเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน 
ซึ่งได้กระท าไปแล้วในขั้นตอนใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจด า เนินการตารมพระราชบัญญัตินี้ ในเรื่องใด  
ให้การด าเนินการต่อไปในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก าหนด 

2. ดังนั้น คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย จึงได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว ในการประชุม  
ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้พื้นที่เขตส ารวจจัดรูปที่ดินตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ที่ยังไม่ได้ก าหนด 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขต
ส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อจัดรูปที่ดินได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ให้ด าเนินการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน  
ตามมาตรา 32 และประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไป ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถน าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตส ารวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูป
ที่ดินได้โดยมิต้องมีการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

3. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางได้มีมติเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 รับทราบและเห็นชอบพื้นที่ตามข้อ 2.  
โดยให้ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในพื้นที่เขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน และให้ประกาศเป็นเขต
โครงการจัดรูปท่ีดินต่อไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ต าบลหัวขวาง ต าบลแห่ใต้ และต าบลเลิงใต้ 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต
ที่ดินในท้องที่ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ .ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. และ พณ. รับความเห็นของ สศช. เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในท้องที่ 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตส ารวจการจัดรูปที่ดิน พ .ศ. .... ไปพิจารณาด าเนินการ 
ต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090560 
 
เรื่อง : รายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ส าหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วย

หลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบรายงานผลการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-สาธารณรัฐเกาหลี ส าหรับความร่วมมือโครงการ
พัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย 

2. มอบหมายให้ กต. พิจารณาข้อมูลจากการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-เกาหลี ส าหรับความร่วมมือ
โครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย เพื่อประกอบการจัดท า “พิมพ์เขียวข้อริเริ่มความ
ร่วมมือใหม่ทางเศรษฐกิจไทย-เกาหลี” (Korea – Thailand Blueprint for New Economic Cooperation  
Initiatives) ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2559 เห็นชอบร่างบันทึกแสดงเจตจ านงระหว่าง กษ. แห่งราชอาณาจักรไทยกับ

กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ส าหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วย
หลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตจ านงของทั้งสองฝุายในการด าเนินความ
ร่วมมือทางด้านเทคนิค โดยการปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อก าหนดกรอบและขอบเขตการด าเนินงานส าหรับโครงการพัฒนา
ลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย ซึ่งคู่ภาคีจะแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้น ประกอบด้วยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อหารือการด าเนินงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องในระยะที่ 1 ของโครงการ รวมทั้งอนุมัติให้ รมว.กษ. 
หรือผู้ที่ รมว.กษ. มอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกแสดงเจตจ านงฯ ตามที่ กษ. เสนอ ท้ังนี้ การด าเนินการตามบันทึก
แสดงเจตจ านงฯ จะต้องเป็นความร่วมมือในทางวิชาการเท่าน้ัน โดยต้องไม่มีข้อผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการด าเนินการ
ลงทุนโครงการดังกล่าวหรือการท าสัญญาว่าจ้างด าเนินโครงการในอนาคต 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อพิจารณาก าหนดแนวทาง รวมทั้งขอบเขตความร่วมมือ 
และงานด้านเทคนิคของโครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง  
จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2559 รับทราบผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของ รมว.กษ. ระหว่าง
วันที่ 7-10 ส.ค. 2559 ตามที่ กษ. เสนอ ซึ่งรวมถึงการลงนามบันทึกแสดงเจตจ านงระหว่าง กษ. แห่งราชอาณาจักร
ไทยและกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ส าหรับความร่วมมือโครงการพัฒนา  
ลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย และการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่ีดิน โครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคมในประเด็นการแต่งตั้งคณะท างานร่วมด้านเทคนิค เพื่อหารือแนวทางการด าเนินการตามบันทึก
แสดงเจตจ านงฯ ส าหรับความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย ต่อไป 

3. กษ. รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิ นโครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคมแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (นายคัง โฮ อิน) ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกแสดงเจตจ านงส าหรับความ
ร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่างฯ เมื่อวันท่ี 8 ส.ค. 2559 ณ สาธารณรัฐเกาหลี และภายใต้บันทึกแสดง
เจตจ านงฯ ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมไทย-สาธารณรัฐเกาหลี (Joint Working Committee-JWC)  
มีหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง หรือขอบเขตการด าเนินความร่วมมือโครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่างฯ 
ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องรูปแบบความร่วมมือและการด าเนินการทางเทคนิค โดยฝุาย
ไทย มีรองอธิบดีกรมชลประทาน ฝุายวิชาการ เป็นประธานกรรมการ (ตามค าสั่ง กษ. ที่ 657/2559 ลงวันที่ 26 ส.ค. 
2559) 

4. คณะกรรมการร่วมฯ ได้มีการประชุมร่วมกัน รวม 4 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที่ 6 ก.ย. 2559 ณ กรมชลประทาน 
ประเทศไทย ครั้งที่ 2 วันที่ 6 ต.ค. 2559 ณ กรมชลประทาน ประเทศไทย ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ต.ค. 2559 ณ เมือง 
Daegu สาธารณรัฐเกาหลี และครั้งที่ 4 วันที่ 6 ธ.ค. 2559 ณ กรมชลประทาน ประเทศไทย) เพื่อพิจารณาก าหนด
แนวทาง รวมทั้งขอบเขตความร่วมมือและงานด้านเทคนิคของโครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่างฯ ซึ่งทางฝุายไทย
ได้น าข้อมูลโครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่างฯ ที่กรมชลประทานได้ศึกษาความเหมาะสมไว้เมื่อปี พ.ศ. 2558 
และเสนอให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2559 มาเป็นแนวทางประกอบการ
พิจารณาร่วมกัน ซึ่งมีองค์ประกอบหลักในการพัฒนาโครงการ จ าแนกเป็น 4 ส่วน คือ 

4.1 งานสถานีสูบน้ าบ้านแดนเมือง 
4.2 งานพนังกั้นน้ าริมตลิ่งล าห้วยหลวง 
4.3 งานอาคารบังคับน้ าตามล าห้วยหลวง 3 แห่ง และล าน้ าสาขา 12 แห่ง 
4.4 งานพัฒนาโครงข่ายระบบชลประทาน 13 โครงข่าย 

5. ผลการประชุมของคณะกรรมการร่วมฯ สรุปได้ดังนี้ 
5.1 คณะกรรมการร่วมฯ ได้หารือร่วมกันโดยน าองค์ประกอบโครงการพัฒนาลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่างฯ  

(ตามข้อ 4) มาเป็นแนวทางประกอบการพิจารณา ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้มีการปรับปรุงรายละเอียดขององค์ประกอบ
โครงการตามผลการศึกษาของกรมชลประทาน จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 
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5.1.1 สถานีสูบน้ าบ้านแดนเมือง ควรปรับปรุงจ านวนและขนาดของเครื่องสูบน้ า รวมทั้งปรับปรุง
อาคารสถานีสูบน้ าและคลองชักน้ าให้มีความสอดคล้องกัน โดยเครื่องสูบน้ าที่จะน ามาใช้ควรพิจารณาในด้านเทคโนโลยี  
ที่ก้าวหน้าเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ มีความคงทน ราคาไม่แพง สามารถลดค่าใช้จ่ายในการสูบน้ า รวมทั้ง
ต้องมีผู้ผลิตที่หลากหลาย เพื่อให้มีการแข่งขันด้านราคาได้ ซึ่งในขั้นตอนการออกแบบเพื่อก่อสร้างจะต้องมีการตั้ง
คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบรายละเอียดให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ ของประเทศไทย และถูกต้องตามหลักวิชาการ 

5.1.2 ประตูระบายน้ าในล าน้ าห้วยหลวง จ านวน 3 แห่ง ควรมีการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นระบบการ
ควบคุมปริมาณน้ าไหลผ่านที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ รวมทั้งปรับเปลี่ยนเทคนิค
ก่อสร้างเป็นการก่อสร้างในล าน้ า เพี่อลดการใช้ที่ดินบริเวณหัวงาน ซึ่งจะสามารถลดค่าลงทุนในการก่อสร้างได้อีกทาง  
หนึ่งด้วย 

5.1.3 ควรพิจารณาเพิ่มงานด้าน Smart Flood Control System (ระบบควบคุมอุทกภัยแบบ
อัจฉริยะ) ซึ่งเป็นองค์ประกอบใหม่ที่ไม่มีในรายงานการศึกษาของกรมชลประทาน เป็นระบบแสดงข้อมูล และประมวลผล 
ณ เวลาปัจจุบัน (real time) เพื่อการพยากรณ์อากาศ คาดการณ์ปริมาณน้ าท่าและโอกาสเกิดอุทกภัย ซึ่ งจะช่วยให้
สามารถบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5.2 รายการที่ทั้งสองฝุายเห็นชอบร่วมกัน โดยไม่ต้องปรับปรุงจากเดิม ได้แก่ 
5.2.1 อาคารบังคับน้ าในล าน้ าสาขา จ านวน 12 แห่ง 
5.2.2 พนังกั้นน้ าระยะทาง 47.02 กิโลเมตร 
5.2.3 ระบบชลประทาน จ านวน 13 โครงข่าย 

6. กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การพิจารณาแนวทางด าเนินโครงการของคณะกรรมการร่วมฯ (ตามข้อ 5) เป็นเพียง
การพิจารณาภายใต้กรอบความร่วมมือในทางวิชาการเท่าน้ัน ซ่ึงไม่มีข้อผูกพันใดๆ เกี่ยวกับการลงทุนในโครงการหรือ
การท าสัญญาว่าจ้างด าเนินโครงการในอนาคต  แต่ผลการประชุมในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลส าคัญที่สามารถน ามา
ประกอบการจัดท า “พิมพ์เขียวข้อริเริ่มความร่วมมือใหม่ทางเศรษฐกิจไทย-เกาหลี” (Korea – Thailand Blueprint for 
New Economic Cooperation Initiatives) ซึ่งมี กต. เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาด าเนินการ 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย – สาธารณรัฐเกาหลี ส าหรับความร่วมมือโครงการพัฒนา 
ลุ่มน้ าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย และมอบหมายให้ กต . พิจารณาข้อมูลผลการประชุม
คณะกรรมการร่วมฯ ดังกล่าว เพ่ือประกอบการจัดท า “พิมพ์เขียวข้อริเริ่มความร่วมมือใหม่ทางเศรษฐกิจไทย – เกาหลี” 
(Korea – Thailand Blueprint for New Economic Cooperation Initiatives) ต่อไป ตามที่ กษ. เสนอ ทั้งนี้ ให้ กต. 
รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090560 
 
เรื่อง : รายงานผลการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ทราบรายงานผลการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 – 17 เมษายน 2560 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กษ. ขอรายงานผลการด าเนินงานจัดตั้งศูนย์บริการประชาชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงวันหยุด

เทศกาลสงกรานต์ โดยส่วนราชในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค บนถนนสายหลักและสายรอง 
ระหว่างวันท่ี 12 – 17 เมษายน 2560 จ านวน 77 จังหวัด ดังนี ้

1) จุดอ านวยความสะดวกและบริการด้านการเดินทาง (พักรถ น้ าดื่ม และห้องน้ า) จ านวน 249 จุด มีผู้เข้ารับ
บริการ จ านวน 102,239 ราย แบ่งเป็น ภาคเหนือ 32,303 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30,308 ราย ภาคกลาง 
23,454 ราย และภาคใต้ 16,174 ราย 

2) จุดจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร จ านวน 59 จุด มียอดขายรวม จ านวน 1,316,908 บาท แบ่งเป็น  
สินค้าข้าว รวม 194,855 บาท พืชผลการเกษตร รวม 201,398 บาท สินค้าประมง/ปศุสัตว์ รวม 241,874 บาท 
และสินค้าแปรรูป/หัตถกรรม รวม 678,781 บาท 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 

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

เพื่ออ านวยความสะดวกและบริการประชาชนในการเดินทาง
ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์และเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
ในพื้นที่โดยมีการจ าหน่ายสินค้าทางเกษตร รวมทั้งเป็นการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับรู้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090560 
 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมีนาคม 2560 และแนวโน้มเดือนเมษายน 2560 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนมีนาคม 2560 และแนวโน้มเดือนเมษายน 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรในเดือน มี.ค. 2560 อยู่ที่ระดับ 175.89 เพ่ิมขึ้นจากเดือน มี.ค. 2559  

ร้อยละ 29.90 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20.11 โดยสินค้าส าคัญที่มีราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 
ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม และดัชนีผลผลิตปรับตัว เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 8.15  
โดยสินค้าท่ีมีราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และกุ้งขาวแวนนาไม 

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของเดือน มี.ค. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า  
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.15 สินค้าที่ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  
และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไข่ไก่ เมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 2.14 โดยสินค้าท่ีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน สินค้า
ที่ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ไก่เนื้อ 

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตรในเดือน มี .ค. 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันที่ผ่านมา 
ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 20.11 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ ามัน ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน และเมื่อเปรียบเทียบ
กับเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตลดลง ร้อยละ 5.99 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ มันส าปะหลัง ยางพารา  
ไก่เนื้อ และสุกร สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกุ้งขาวแวนนาไม 

แนวโน้มเดือน เม.ย. 2560 เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. 2559 สินค้าส าคัญที่ราคาเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา  
อ้อยโรงงาน ไก่เนื้อ และกุ้งขาวแวนนาไม ดัชนีผลผลิตคาดว่าจะเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับเดือน เม .ย. 2559 สินค้าส าคัญที่
ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา และกุ้งขาวแวนนาไม 

มติ ครม : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลิต 
สินค้าเกษตร ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090560 
 
เรื่อง : การเสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. เพื่อให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาการขอจัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก  
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 

ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
พ.ศ. 2561 ของกระทรวงการคลัง โดยผลการพิจารณาสรุปได้ดังนี้ 

1. ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
โดยที่รัฐบาลไทยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และก าหนดให้การแก้ไขปัญหาความยากจนและ 

ลดความเหลื่อมล้ าเป็นนโยบายส าคัญ ซึ่งตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
รับทราบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2559 และ 2560 ตามล าดับ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาส 
ให้ผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด สามารถมาลงทะเบียน ณ หน่วยงานและภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับการจัดสวัสดิการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการความช่วยเหลือ  
จากภาครัฐ 

กระทรวงการคลัง โดย สศค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้มีกลไกในการเติมเต็มการสนับสนุนและช่วยเหลือ 
แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพและประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมและพอเพียง รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณโดยการน าข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุน
และช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจง (Targeting) ไปยังผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง จึงได้จัดตั้งกองทุน
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสร้างความมั่นคง เพิ่มศักยภาพ และพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม

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

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 11 (2) และมาตรา 14 วรรคแรก 
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อย่างครบวงจรส าหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกร อันจะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับ
ฐานราก และท าให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน 

2. ความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 
เห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2561 โดยมีข้อสังเกตดังนี้ 
1) กองทุนฯ ควรพิจารณาก าหนดที่มาของเงินรายได้จากแหล่งอื่นเพิ่มเติมจากการขอรับจัดสรรเงิน

งบประมาณเพียงแหล่งเดียว 
2) การด าเนินการของกองทุนฯ เพื่อมิให้มีความซ้ าซ้อนกับการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐอื่น / 

ทุนหมุนเวียนที่ด าเนินการอยู่แล้ว กองทุนฯ สมควรต้องก าหนดรายละเอียด รูปแบบ วิธีการ กลุ่มเปูาหมาย ให้มีความ
ชัดเจน และให้เห็นความแตกต่างจากการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานของรัฐอื่น/ทุนหมุนเวียนที่ด าเนินการอยู่แล้ว 

3) ในการพิจารณาก าหนดโครงการความช่วยเหลือของคณะกรรมการบริหารกองทุนต้องได้รับความเห็นชอบ
จาก ครม. ก่อนด าเนินการ 

4) เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพและประกอบ
อาชีพอย่างเหมาะสมและพอเพียง ในระยะเริ่มแรกเห็นควรให้จัดตั้งกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก  
ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 และในระยะต่อไปกระทรวงการคลังควรตราเป็น
กฎหมายเฉพาะ เพื่อให้การด าเนินงานของกองทุนฯ เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ 
และใหก้ระทรวงการคลังรับความเห็นของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน สงป. และ สศช. ไปพิจารณา
ด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นแล้ว การใช้จ่ายเงินกองทุนต้องยึดหลักความถูกต้อง รอบคอบ  
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

2. ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี)  
ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090560 
 
เรื่อง : การให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและ

อาชีพ ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) 
 
สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 
Organization: ILO) ฉบับท่ี 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 (พ.ศ. 2501) 

2. มอบหมายให้ กต. จัดท าสัตยาบันสารเพื่อการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ดังกล่าว 

3. มอบหมายให้ รง. จดทะเบียนสัตยาบันสารดังกล่าวต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. หลักการของอนุสัญญา 

(1) อนุสัญญา ฉบับท่ี 111 เป็น 1 ใน 8 อนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (Core Labour 
Standard) ภายใต้หมวดการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและประกอบอาชีพ โดยเป็นอนุสัญญาเชิงส่งเสริม ให้มี
นโยบายและมาตรการระดับชาติเพื่อปูองกันและขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ และมุ่งส่งเสริมโอกาสและ
การปฏิบัติที่ทัดเทียมในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 

(2) รัฐสมาชิกแต่ละรัฐซึ่งให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ ต้องรับรองที่จะประกาศและด าเนินนโยบายแห่งชาติ 
ซึ่งถูกก าหนดขึ้นด้วยระเบียบวิธีที่เหมาะสมกับสภาพและแนวปฏิบัติภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคของ
โอกาสและการปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติใดๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

(3) รัฐสมาชิกต้องแสวงหาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์การผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง และภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมการยอมรับและการปฏิบัติตามนโยบายนี้ 

 

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

เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมโอกาสความเสมอภาค 
การปฏิบัติที่ทัดเทียมในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. เนื้อหาอนุสัญญาโดยสรุป 
(1) อนุสัญญา ฉบับท่ี 111 เป็นอนุสัญญาเชิงส่งเสริมให้มีนโยบายและมาตรการระดับชาติเพื่อขจัดการเลือก

ปฏิบัติและส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคการปฏิบัติที่ทัดเทียมในการจ้างงานและการประกอบอาชีพที่ครอบคลุมเรื่อง
ต่างๆ ได้แก่ การเข้าถึงบริการแนะแนวอาชีพและจัดหางานการเข้าถึงการฝึกอบรมและการท างาน ความก้าวหน้าในอาชีพ 
ความมั่นคงในการท างาน ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่ท า สภาพการจ้างและสวัสดิการจากการท างาน โดยมุ่ง ขจัด
การเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเช้ือชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง รากเหง้า (National Extraction) 
สถานะทางสังคม และฐานอื่นๆ ที่ประเทศให้สัตยาบันก าหนดฐานเพิ่มเติมโดยการปรึกษาหารือกับองค์การนายจ้างและ
ลูกจ้าง ซึ่งจะส่งผลให้ความเท่าเทียมในโอกาสหรือการได้รับการปฏิบัติในการจ้างงานหรืออาชีพนั้นหมดไปหรือด้อยลง 
โดยไม่เกี่ยวกับสัญชาติ (คนต่างชาติ) 

(2) กรณีไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติภายใต้อนุสัญญาฯ มีสามประการ ดังนี้ 
- การแบ่งแยก การกีดกัน หรือการล าเอียงใดๆ ในเรื่องงานเฉพาะบางประเภท ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ

ความต้องการอย่างแท้จริงของงานนั้น 
- มาตรการใดๆ ที่ส่งผลต่อบุคคลผู้ต้องสงสัยหรือเกี่ยวข้องในกิจกรรมที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อความ

มั่นคงของรัฐ โดยมีเง่ือนไขว่าบุคคลนั้น มีสิทธิในการอุทธรณ์ต่อหน่วยงานท่ีทรงอ านาจได้ 
- มาตรการพิเศษต่างๆ ในการคุ้มครองหรือช่วยเหลือซึ่ งก าหนดไว้ในอนุสัญญาหรือข้อแนะอื่นๆ ซึ่ง

รับรองโดยที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หลังจากการปรึกษาหารือกับองค์การผู้แทนของนายจ้างและ
ของลูกจ้าง (หากมี) เพื่อที่จะสนองตอบต่อความจ าเป็นพิเศษของบุคคลต่างๆ ผู้ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า ต้องการ
ความคุ้มครองหรือความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยเหตุผลทางเพศ อายุ ความพิการ ความรับผิดชอบทางครอบครัว หรือ
ฐานะทางสังคม หรือวัฒนธรรมได้ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที ่รง. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090560 
 
เรื่อง : การประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งท่ี 2 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญาจาการ์ตาว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (Jakarta Declaration on 
Blue Economy) และหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัด  
ต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้ กต. ด าเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

 2. อนุมัติให้ รมว.กต. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี
สมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งท่ี 2 และร่วมรับรองปฏิญญาจาการ์ตาฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (2nd Blue Economy Ministerial 

Conference) และการประชุมอื่นๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 พ.ค. 2560 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารรัฐอินโดนีเซีย  
โดยรัฐบาลอินโดนีเซีย ในฐานะประธานสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียเป็นเจ้าภาพ การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ 
“การระดมทุนเพื่อเศรษฐกิจภาคทะเล” มีการหารือในระดับเจ้าที่อาวุโสเกี่ยวกับใน 5 หัวข้อย่อย 1) การประมงและ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 2) การท่องเที่ยวทางทะเล 3) การเช่ือมโยงท่าเรือ 4) เครือข่ายศุลกากร 5) การรับมือกับปัญหา
ขยะพลาสติกในมหาสมุทร  

2. ร่างปฏิญญาจาการ์ตาฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก IORA ที่จะพัฒนาและใช้แนวทาง
เศรษฐกิจภาคทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลประโยชน์ของประเทศทางเศรษฐกิจและสังคม มีการด าเนินการ  
ตามหลักการต่อไปนี้ 

2.1 การพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเล โดยควรรับประกันการบริหารจัดการที่ยั่งยืนและการปกปูองระบบนิเวศน์
ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบรวมถึงการเสริมสร้างความต้านทานและการบูรณะเพื่อมหาสมุทร 
ที่สมบูรณ์ และการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมในภูมิภาครอบมหาสมุทรอินเดีย 

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

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลประโยชน์ของประเทศ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมการะดมทุนส าหรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของมหาสมุทรและโครงการเพื่อการพัฒนา การส่งเสริมการวิจัย
และพัฒนา การสร้างเครือข่าย การถ่ายโอนเทคโนโลยี การแบ่งปันข้อมูล
และความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.2 การพัฒนาสาขาที่ส าคัญของเศรษฐกิจภาคทะเลของ IORA ได้แก่ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
พลังงานหมุนเวียนทางมหาสมุทร ท่าเรือและการขนส่งทางทะเล เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล การสังเกตมหาสมุทร  
การวิจัยและพัฒนา ควรด าเนินการอย่างเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์และการพัฒนา  
ทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาครอบมหาสมุทรอินเดีย 

2.3 การส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกเสนอพันธกิจตามความสมัครใจรวมถึงการด าเนินการตามโครงสร้างขีด
ความสามารถ เพื่อเป็นความพยายามร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในเศรษฐกิจภาคทะเล 

2.4 ประเทศสมาชิกได้รับการส่งเสริมให้พัฒนานาสาขาเศรษฐกิจภาคทะเลตามล าดับความส าคัญของแต่ละ
ประเทศสามารถช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน การขจัดความยากจน 

2.5 ประเทศสมาชิก โดยความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาควรส่งเสริมการระดมเงินทุนส าหรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของมหาสมุทรและโครงการพัฒนา  

2.6 ประเทศสมาชิก IORA และประเทศคู่เจรจาควรเพิ่มพูนความร่วมมือและการประสานงานเพื่อส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา การสร้างเครือข่าย การถ่ายโอนเทคโนโลยี การแบ่งปันข้อมูล แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศ โครงการ
แลกเปลี่ยน และความเช่ียวชาญ และการสร้างเครือข่ายในภูมิภาครอบมหาสมุทรอินเดียเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ทะเลอย่างยั่งยืน 

2.7 ประเทศสมาชิกควรใช้แนวทางที่มีระบบนิเวศเป็นพื้นฐานเพื่อบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรทางทะเล
อย่างยั่งยืน 

2.8 ประเทศสมาชิกได้รับการส่งเสริมให้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ดั้งเดิมในบริบทของการปรับใช้และ
เป็นยุทธศาสตร์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสังคม 

2.9 ประเทศสมาชิก IORA โดยความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาควรส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถ  
การประสานงานด้านการอบรม การสังเกตมหาสมุทรและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 

2.10 ประเทศสมาชิก IORA โดยความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจามีความจ าเป็นต้องรับมือกับความท้าทาย
ประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภาคทะเล รวมถึงการใช้ทรัพยากรมากเกินไป 

2.11 การประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก IORA และประเทศคู่ เจรจาในแง่มุมต่างๆ รวมถึง 
การสนับสนุนทางการเงินและพัฒนากิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภาคทะเล 

2.12 ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก IORA ประเทศคู่เจรจา ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการท าวิจัย
ทางทะเล แบ่งปัน รวบรวม แบ่งปันและบริหารข้อมูลและการด าเนินโครงการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมเรื่องวิทยาศาสตร์ของ
มหาสมุทรและประเด็นเศรษฐกิจภาคทะเล 

2.13 การพัฒนากฎหมาย กรอบควบคุมเชิงสถาบันที่มีประสิทธิภาพ และนโยบายบริหารจัดการมหาสมุทร
ควรได้รับการเพิ่มพูนเพื่อการวางนโยบายและตัดสินใจที่ถูกต้อง 
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2.14 การพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจภาคทะเลควรเป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเลซึ่งน าไปสู่การเสริมสร้างสันติภาพ ความมั่นคงความร่วมมือ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศ 

2.15 ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกสนับสนุนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน และการมีส่วนร่วม
ของภาคธุรกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างและการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆ 

2.16 ประเทศสมาชิกควรสนับสนุนการจัดท าบัตรเดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ในการท าธุรกิจ IORA (IORA 
travel business card) เมื่อเห็นว่ามีความจ าเป็น 

2.17 ประเทศสมาชิกควรประเมินผลของการท าเหมืองแร่ใต้ทะเลลึกต่อสภาพแวดล้อม และค านึงถึง  
ข้อผูกมัดที่ทุกประเทศต้องรักษา และบูรณะสภาพแวดล้อมพื้นทะเลและระบบนิเวศจากการท าเหมืองใต้ทะเลลึกตามที่
กฎหมายระหว่างประเทศระบุไว้ 

2.18 ประเทศสมาชิกได้รับการส่งเสริมให้รับรองและด าเนินมาตรการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ในการท า
ประมงอย่างยั่งยืน ต่อต้านการประมง IUU และอาชญากรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในภาคการประมงและรักษาความมั่นคง
ทางอาหาร 

2.19 ส่งเสริมสตรีในการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลโดยเฉพาะในธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดย่อม ผ่านการเข้าถึงการศึกษา การอบรม เทคโนโลยี และเงินทุนท่ีดีขึ้น 

2.20 กลุ่มหลักของ IORA เรื่องเศรษฐกิจภาคทะเลและคณะท างานด้านเศรษฐกิจภาคทะเลที่ได้รับการเสนอ
ให้จัดตั้งจะเพิ่มพูนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจภาคทะเลให้เป็นตัวผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาครอบมหาสมุทรอินเดีย 

2.21 สาขาของ IORA มีล าดับความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจภาคทะเลในภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดียจะสนับสนุนเรื่องความมั่นคงทางอาหาร การขจัดความยากจน การบรรเทาและความต้านทาน 
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเพิ่มพูนการค้าการลงทุน การเพิ่มพูนเช่ือมโยงทางทะเล  
ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ การสร้างงาน  และการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 

2.22 การส่งเสริมบทบาทสตรีและการอ านวยความสะดวกในธุรกิจการประมงขนาดเล็ก ขนาดกลา ง  
และขนาดย่อมให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
ที่เท่าเทียมอย่างยั่งยืน 

2.23 ประเทศสมาชิกและประเทศคู่เจรจาควรเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจภาคทะเลที่ได้  
จากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการการประมงอย่างยั่งยืน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
การท่องเที่ยวให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาท่ีเป็นเกาะขนาดเล็ก (SIDs) ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) 

2.24 การประสานงานระหว่างประเทศสมาชิก IORA ประเทศคู่เจรจาสถาบัน ภาคอุตสาหกรรม และหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐและเอกชนควรได้รับการเพิ่มพูนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีและดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ  
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ที่จะกระตุ้นการวิจัยเพื่อการค้าในการส ารวจข้อมูลและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลทางทะเล 
2.25 ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิก IORA โดยความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา ให้ด าเนินโครงการน าร่องและ

จัดตั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเข้าถึงได้พัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
3. เศรษฐกิจภาคทะเลในกรอบ IORA มีความสอดคล้องกับนโยบายของไทยหลายด้าน เช่น การจัดการ 

ด้านประมงอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ การส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล การพัฒนาความเช่ือมโยงทางทะเล ดังนั้น  
การให้ความส าคัญต่อเศรษฐกิจภาคทะเลในกรอบ IORA เป็นการเปิดโอกาสให้ไทยมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม และแสดง
บทบาทในฐานะประเทศสมาชิกได้อย่างสร้างสรรค์ เส้นทางเดินเรือที่ส าคัญของไทย และแหล่งความเช่ียวชาญและ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สามารถน ามาพัฒนาขีดความสามารถของไทยได้ 

4. ร่างปฏิญญาจาการ์ตาฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันทางการเมืองเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับใช้เศรษฐกิจ
ภาคทะเลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อผลประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับร่างเอกสารระบุว่าจะมี  
การรับรอง (adopt) โดยรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐสมาชิกสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียโดยมิได้ระบุเกี่ยวกับ
การลงนามเอกสาร ดังนั้น ร่างปฏิญญาฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญา  
ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กต. เสนอ และหากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาจาการ์ตาว่าด้วย
เศรษฐกิจภาคทะเล (Jakarta Declaration on the Blue Economy) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการ 
ที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผล 
และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้ กต . รับความเห็นของ สงป. ไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090560 
 

เรื่อง : กรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส าหรับ 5  
กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐและการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 

สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
 1. ให้ความเห็นชอบหลักการของกรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ส าหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
 2. ให้ความเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ที่เกี่ยวข้อง 
 3. มอบหมายให้กระทรวงวิทยาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งคณะกรรมการ 

สานพลังประชารัฐแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหลักเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินการขับเคลื่อนตามกรอบแนวทางฯ 
และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี กค. เสนอ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กค. รายงานว่า กค. ได้เสนอเรื่อง กรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ส าหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
แล้วครั้งหนึ่ง ต่อมา ได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 เรื่องการปฏิรูประบบวิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศ ก าหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวนช.) ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณา
การการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ตรงตามความต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความซ้ าซ้อน และ
สามารถ ผลักดันให้มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม กค. จึงน ากรอบแนวทางดังกล่าวเสนอ สวนช. ก่อนเสนอ 
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง สวนช. ได้มีมติเห็นชอบเรื่องดังกล่าวแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2560 

2. กค. ได้จัดท ากรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ส าหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐขึ้นเพ่ือมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาใน 5  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก/สวก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศให้ตรงตามความต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลด
ความซ้ าซอน และสมารถผลักดันให้มีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็น
รูปธรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศซ่ึงประกอบด้วย 
2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยี 
2.2 กลุ่มอุตสาหกรรมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
2.3 กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุม 
2.4 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
2.5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูงให้เป็นการพัฒนานางานวิจัยที่ตรง

ตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Demand-driven research) สามารถใช้ยกระดับ 
ขีดความสามารถของกลุ่มอุตสาหกรรม เพ่ือเร่งสร้างขีดความสมารถและคุณภาพงานวิจัยของประเทศอย่างเร่งด่วน 

3. แนวทางการด าเนินงาน 
3.1 ให้ วท. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดต้ังคณะกรรมการสานพลังประชารัฐของแต่ละกลุ่ม

อุตสาหกรรมหลัก ซ่ึงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐภาคเอกชน และภาควิชาการเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดู แล 
การด าเนินการขับเคลื่อนกรอบแนวทางฯ เช่น การอนุมัติโครงการวิจัย การรับรองค่าใช้จ่ายของแต่ละบริษัทที่จ่าย
ให้กับผู้รับจ้างท าการวิจัย และการขึ้นทะเบียนการเป็นผู้รับท าวิจัย รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาการให้สิทธิประโยชน์  
ทางภาษี  

3.2 ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกเชน กลุ่มบริษัทเอกชน หรือนิติบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในแต่ละด้าน เป็นผู้ก าหนดหัวข้อการท าวิจัยและพัฒนาเพ่ือว่าจ้างมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภาครัฐในการท าวิจัย
และพัฒนา 

3.3 ให้ วท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยด าเนินการคัดเลือกและจัดสรรนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยเข้าไปร่วมเพื่อ
ด าเนินการท าการวิจัยและพัฒนาในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก ทั้งนี้ เห็นควรอนุโลมให้ผู้ว่าจ้างการท าวิจัยและพัฒนา
สามารถจ้างนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยซึ่งอาจเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่มีความเช่ียวชาญเข้าร่วมท าวิจัยในแต่ละ
ภาคอุตสาหกรรมหลักได้ ทั้งนี้ รูปแบบในการท าวิจัยและพัฒนาอาจด าเนินการในลักษณะชุดโครงการ (Program-
based Research) ซึ่งให้มหาวิทยาลัยของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐประมาณค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นกรอบ
งบประมาณไว้ล่วงหน้า 

3.4 ให้ภาคเอกชน  5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนา มีบทบาทหลัก
ในการสนับสนุนแหล่งเงินทุน และภาครัฐมีบทบาทในการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.5 ส าหรับประเด็นในเรื่องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการท าวิจัยและพัฒนา เห็นควรให้ผู้ร่วม
ว่าจ้างการท าวิจัยและพัฒนา และผู้ท าการวิจัยและพัฒนาร่วมพิจารณาตกลงกันตามความเหมาะสม 
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4. สิทธิประโยชน์ กค. เห็นว่าเพื่อให้การสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเป็นไปตามเปูาหมายของกรอบแนวทางฯ กค.จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มาในครั้งนี้ ซึ่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

4.1 สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ใหบ้ริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีค่าใช้จ่าย
เพื่อการท าวิจัยและพัฒนาร่วมกันตามโครงการสานพลังประชารัฐ และได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ  
สานพลังประชารัฐของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว สามารถน าค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาหักเป็นรายจ่ายเพื่อยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลได้สูงสุด 3 เท่า เป็นระยะเวลา 3 รอบบัญชี ส าหรับรอบบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 – 
31 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแต่ละรายดังกล่าวที่จ่ายไปเพื่อท าการวิจัย  
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต้องไม่เกิดกว่าสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับในปัจจุบันตามพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 598) พ.ศ. 2559 โดยสรุปได้ ดังนี้ 

ค่าใช้จ่าย เง่ือนไขการหักภาษ ี
รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เท่าที่ 1 

สามารถหักเป็นรายจ่ายตามปกติของกิจการซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
การบัญชี 

รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เท่าที่ 2 

สามารถหักเป็นรายจ่ายเพ่ิมเดิมได้อีก 1 เท่าทันทีในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้
จ่ายไป 

รายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เท่าที่ 3 

สามารถหักเป็นรายจ่ายได้เพ่ิมอีก 1 เท่าในรอบระยะเวลาบัญชีแต่เมื่อรวม
การหักรายจ่ายเท่าท่ี 2 และรายจ่ายเท่าที่ 3 แล้วต้องไม่เกินอัตราส่วนของ
รายได้กิจการที่ต้องน ามารวมค านวณก าไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี
เดียวกันตามล าดับต่อไปนี้ 
1) ร้อยละ 60 เฉพาะส่วนของรายได้ที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท 
2) ร้อยละ 9 เฉพาะส่วนของรายได้ที่เกิด 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท 
3) ร้อยละ 6 เฉพาะส่วนของรายได้ที่เกิน 200 ล้านบาท 
 

ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลและกลุ่มบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้ใช้สิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้  
นิติบุคคลจากรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเพื่อการท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามกรอบแนวทางข้างต้นต้องไม่
ด าเนินการดังต่อไปนี ้

- ต้องไม่ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อม และไม่มีอ านาจควบคุมหรือก ากับดูแลการด าเนินงานและ
บริหารงานไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้รับท าการวิจัยท่ีได้รับจ่ายจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว 
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- ต้องไม่น ารายจ่ายดังกล่าวไปใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

4.2 กค. ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเงินและงบประมาณ แล้ว โดยเห็นว่าการยกเว้น
ภาษีเงินได้ส าหรับรายจ่าย เพื่อท าการวิจัยดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อรายได้ของรัฐบ้าง แต่จะมีส่วนในการสร้างโอกาส
ในการลงทุนเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ขยายวงกว้างก่อให้เกิดการสร้างฐานภาษี  
ที่ยั่งยืน อันจะท าให้รัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีอ่ืนๆ ได้มากข้ึนในระยะยาว 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1 ภาคเอกชนหรือภาครัฐได้นวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการและวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้พัฒนา 

กลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมายและใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน กลุ่มบริษัทเอกชนหรือนิติบุคคล ที่มีความเชียวชาญในแต่ละด้าน  

ของ 5 กลุ่มอตุสาหกรรมหลักของประเทศมีแรงจูงใจในการผลักดันให้เกิดการท าวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการผลักดัน
ให้มีการสร้างองค์ความรู้ช้ีแนะ และสนับสนุน (Mentoring) ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs/Startups อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5.3 ส่งเสริมให้มีการลงทุนใช้จ่ายเพื่อท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Expenditure on R&D : GERD) มากว่า ร้อยละ 1 หรือ 130,000 ล้านบาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบหลักการของกรอบแนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ส าหรับ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐและการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  และ
มอบหมายให้ วท. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งคณะกรรมการสานพลังประชารัฐของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม
เปูาหมาย และให้ กค. รับความเห็นของ วท. และ พณ. ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการต่อไป 

2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ กค. เสนอ โดยให้รับความเห็นของ วท. และ พณ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย และให้ส่ง 
สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. ให้ กค. ร่วมกับ วท. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการรับรองค่าใช้จ่าย เช่น รายการค่าใช้จ่ายที่สามารถน ามาหัก
เป็นรายจ่ายเพื่อการวิจัยที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ
ของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมใช้เป็นหลักเกณฑ์กลางในการพิจารณาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ว่าจ้างท าวิจัยและ
กลุ่มผู้ว่าจ้างท าการวิจัยให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

4. มอบหมายให้ กค. ร่วมกับ วท. รายงานความคืบหน้าและผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการด าเนินการตามกรอบ
แนวทางดังกล่าวเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศรับทราบเพื่อก ากับ
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090560 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุม Belt and Road Forum for International 

Cooperation ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบร่างเอกสาร Initiative on Promoting Unimpeded Trade Cooperation along the Belt and 
Road ซึ่งเป็นผลลัพธ์การประชุมห้องย่อยด้านความเช่ือมโยงทางการค้าส าหรับการประชุม Belt and Road Forum for 
International Cooperation (BRF) เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

 2. หากในการประชุมดังกล่าว มีผลให้มีการเพิ่มเติมข้อความที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า 
ในประเด็นอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 3. อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้าสองฝุาย
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไม่มีการจัดท าเป็นความตกลงหรือหนังสือสัญญาขึ้นมา ขอให้ พณ . และ
ผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวสามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

 3. อนุมัติให้ รมว.พณ. (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองเอกสาร Initiative on 
Unimpeded Trade Cooperation along the Belt and Road รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เป็นผลจากการประชุม (หากมี) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Belt and Road Forum for International 

Cooperation (BRF) ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริม
ความเช่ือมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหม 
ทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 และเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการค้า การลงทุน 
ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของไทยเข้าร่วม ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกระทรวง  
การต่างประเทศ 

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

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของไทยในการ
สนับสนุนแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวยุทธศาสตร์ One Belt 
One Road (OBOR) ของจีน และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจกับจีน ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. รูปแบบการประชุมวันที่ 14 พฤษภาคม 2560 ในช่วงเช้าเป็นการประชุม High – Level Dialogue ซึ่งจะจัด
ในรูปแบบ Plenary Session โดยมีรองนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (นายจาง เกาลี่) เป็นประธาน และ
ในช่วงบ่ายจะแบ่งเป็น 6 เวทีคู่ขนาน โดย รมว.พณ. (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) จะเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยด้านความ
เช่ือมโยงทางการค้า (Trade Connectivity) ซึ่งรับผิดชอบโดยกระทรวงพาณิชย์จีน ในการนี้ กระทรวงพาณิชย์จีน 
ได้ยกร่างเอกสารผลลัพธ์ส าหรับการประชุมกลุ่มย่อยฯ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมฯ  
โดยแจ้งให้ฝุายไทยทราบเมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 

3 เอกสาร “Initiative on Promoting Unimpeded Trade Cooperation along the Belt and Road”  
เป็นเอกสารแสดงเจตจ านงระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศอื่นๆ ตามแนว One Belt One Road (OBOR) 
ในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนตามแนว
เส้นทาง Belt and Road โดยสาระส าคัญสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

 3.1 ภาพรวม ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่และสภาพแวดล้อมทางการค้าระหว่างประเทศ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ประเทศในเส้นทาง OBOR ควรส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาค เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการขยายการค้าและการลงทุน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท าธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ร่วมกัน (win – 
win) 

 3.2 การค้า ควรมีการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกัน โดยเน้นการสนับสนุนการอ านวย  
ความสะดวกทางการค้า การพัฒนารูปแบบทางธุรกิจใหม่ๆ อาทิ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและ
ความร่วมมือด้านการค้าบริการ และขยายความร่วมมือทางการค้าในสาขาส าคัญ อาทิ สินค้าไฮเทคและสินค้าเกษตร เป็น
ต้น นอกจากน้ัน ให้ความส าคัญกับสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่เปิดกว้าง โปร่งใส ครอบคลุมทุกประเทศและภูมิภาค 
ตามแนว Belt and Road และไม่เลือกปฏิบัติ โดยจีนคาดการณ์ว่า จะมีการน าเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ OBOR  
กว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 5 ปี ในการนี้ จีนจะตั้งศูนย์น าเข้าสินค้าและบริการจากกลุ่มประเทศ OBOR  
ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนยินดีท าความตกลงการค้าเสรีกับประเทศกลุ่ม OBOR 

 3.3 การลงทุน โดยเสริมสร้างความร่วมมือด้านการลงทุน สร้างนวัตกรรมในการลงทุนและการเงิน รวมทั้ง
แสวงหารูปแบบใหม่ๆ ในด้านความร่วมมือด้านการลงทุน เพื่อให้การลงทุนมีคุณภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  
และจะร่วมกันปกปูองสิทธิของผู้ลงทุน และสร้างสภาวะแวดล้อมที่เปิดกว้าง โปร่งใส และส่งเสริมให้เกิดการลงทุน  
โดยจะมีความร่วมมือด้านการพัฒนาก าลังการผลิตระหว่างประเทศ ผ่านความร่วมมือในการจัดตั้งทางเขตการค้า  
เขตเศรษฐกิจ และเขตอุตสาหกรรม รวมทั้งวิธีการอื่นๆ เพื่อยกระดับการสนับสนุนและพึ่งพาซึ่งกันและกัน อันจะน ามาซึ่ง
ผลประโยชน์ร่วมกัน โดยจีนคาดการณ์ว่าจะขยายการลงทุนในเส้นทาง OBOR กว่า 150 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใน 5 ปี 

 3.4 สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืนและครอบคลุมทุกประเทศและภูมิภาคตามแนว Belt and Road โดยเน้นย้ า
พันธกรณีในการด าเนินการตาม UN 2030 Agenda for Sustainable Development และขยายความร่วมมือ 



26 

 

ทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการ รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการค้า ในการนี้จีนจะสนับสนุนทุนการศึกษา 
10,000 ทุน ส าหรับการฝึกอบรมและทุนการศึกษาในจีน และจะสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการค้าและ  
การลงทุนภายใต้องค์การสหประชาชาติและองค์การการค้าโลก ส าหรับประเทศกลุ่ม OBOR เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุม
และยั่งยืน 

 3.5 การด าเนินการต่อไป ประเทศตามแนว OBOR จะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน เพื่อให้
ประชาชนตามแนว Belt and Road ได้รับประโยชน์ และเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโลกในภาพรวม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ พณ. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสาร Initiative on 
Promoting Unimpeded Trade Cooperation along the Belt and Road ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พณ. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้ พณ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี)  ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090560 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ

ผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. 2555) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. 2555) ตามที่คณะกรรมการผังเมือง 
ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับแจ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรีว่า หลังจากมีการประกาศใช้บังคับ

กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. 2555 แล้ว ปรากฏว่าสภาพการณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดและไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
พื้นที่ของจังหวัด สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรีดังกล่าว โดยแก้ไขข้อ
ก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมเฉพาะกิจ  และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม แก้ไขจ านวนบริเวณที่ดินในแผนผังก าหนดการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน และแก้ไขรายการประกอบแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้น าเสนอ
คณะกรรมการผังเมืองประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้แก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว และได้น าไปปิดประกาศ 30 วัน 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียไปตรวจดูและยื่นค าร้องตั้งแต่วันท่ี 23 พฤษภาคม 2559 – 21 มิถุนายน 2559 ปรากฏว่าไม่มีผู้
ยื่นค าร้องและได้เสนอคณะกรรมการผังเมืองทราบแล้วเมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2559 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว 
มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินมีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ้น จึงเห็นด้วย 

ในหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมือง  

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

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยค านึงถึงปริมาณ
น้ าต้นทุนและปริมาณการใช้น้ า รวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ  
เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้ าในพ้ืนท่ีด้วย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่างกฎกระทรวงฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยค านึงถึงปริมาณน้ า
ต้นทนุและปริมาณการใช้น้ า รวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้ าในพื้นที่ด้วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสุพรรณบุรี พ.ศ. 2555) ตามที่ มท. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา  
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ มท. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 

  



29 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090560 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 (ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....) 
 
สารัตถะ : ดศ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 

 2. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ดศ. เสนอว่า พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 10 ก ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 
2560 โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการโดยต าแหน่งประกอบด้วย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินแปดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง โดยให้ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
เป็นกรรมการและเลขานุการ และเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ดศ./กษ. (ศทส.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่ง 
ยกเว้นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อนแต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้มติ 

 2.1 รับทราบ (1) สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560  
(2) ความก้าวหน้าการด าเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
(3) ความคืบหน้าของข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการเตรียมการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในประเด็น
ต่างๆ (4) แนวคิดการจัดตั้งเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล 

 2.2 เห็นชอบในหลักการการด าเนินโครงการดิจิทัลชุมชนด้าน e-Commerce และมอบหมายให้กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ด าเนินการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่อง
ของการบูรณาการร่วมกัน และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.3 เห็นชอบร่างระเบียบและหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. รวม 4 ฉบับ 

3. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจ าเป็นต้องด าเนินการโดยผ่านกลไกของ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงต้องเร่งด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยเร็ว 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 
เมษายน 2560 

2. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ และ
ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ ครม. ตรวจพิจารณาเป็นเร่งด่วน แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
 

  



31 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090560 
 
เรื่อง : ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 20 – 
22 มี.ค. 2560 และพิจารณามอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามตารางติดตามผลการเยือนดังกล่าวต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. นายโรดรีโก โรอา ดูแตร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 20 – 

22 มี.ค. 2560 เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์และเป็นการพบหารือทวิภาคี
อย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์  โดยมีความส าคัญเชิงนโยบาย  
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงได้มีการหารือข้อราชการต่างๆ สรุปได้ ดังนี้ 

1.1 ภาพรวมความสัมพันธ์ 1) ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในรอบด้านระหว่างไทยกับ
ฟิลิปปินส์มากว่า 68 ปี 2) ฝ่ายไทยได้แจ้งความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือทวิภาคีไทย – ฟิลิปปินส์ (Joint Commission for Bilateral Cooperation - JCBC) ครั้งที่ 6  
3) ฝ่ายฟิลิปปินส์ได้แจ้งความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint trade 
Committee - JTC) ครั้งแรกในเดือน ก.ค. 2560 และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร (Joint 
Committee on Military Cooperation - JCMC) ครั้งแรกภายในปี 2560 

1.2 ความร่วมมือด้านความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายยินดีกับการลงนามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมระหว่าง กห. ของทั้งสองฝุายในระหว่างการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียนที่จะมี 
ขึ้นในเดือน เม.ย. 2560 ที่ฟิลิปปินส์ และเห็นชอบส่งเสริมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรอง 
เพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ความมั่นคงทางไซเบอร์ ยาเสพติด และภัยพิบัติ เป็นต้น 

1.3 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการเกษตรและพลังงาน 1) การค้าและการลงทุน ทั้งสอง
ฝ่ายเห็นชอบในประเด็นต่างๆ เช่น การส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในสาขาทีเป็นประโยชน์ร่วมกัน 

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

เป็นการกระตุ้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฟิลิปปินส์ ส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรองเพื่อต่อต้านการก่อ
การร้ายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เช่น การบริการดิจิทัลคอนเทนต์ การเกษตร โดยจัดการประชุม JTC ครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ และการรื้อฟื้นบทบาท 
สภาธุรกิจไทย – ฟิลิปปินส์และสภาธุรกิจ ฟิลิปปินส์ – ไทย การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทยและเขตเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ และทั้งสองฝุายยินดีกับการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วย
การซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศไปอีก 2 ปี (2560 – 2561) 2) ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว  
ทั้งสองฝุายเห็นชอบ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่ือมโยงทางชายฝั่งและเรือส าราญระหว่างแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของ  
แต่ละฝุาย และการเพิ่มเส้นทางเที่ยวบินระหว่างกัน 3) ความร่วมมือด้านการเกษตร ทั้งสองฝุายเห็นชอบการส่งเสริม
ความร่วมมือด้านการเกษตรในสาขาปศุสัตว์และประมง และการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้การศึกษาดูงานด้านการท าฝนเทียม
ตามความสนใจของฝุายฟิลิปปินส์ โดยฝุายฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท างานร่วมด้านการเกษตร  
ครั้งที่ 2 ในปี 2562 4) ความร่วมมือด้านพลังงาน ฝ่ายฟิลิปปินส์แจ้งความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 2 ในเดือน ก.ย. 2560 ฝ่ายไทยแจ้งความพร้อม 
ที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานกับฟิลิปปินส์ในสาขาพลังงานทดแทน การพัฒนาเอธานอล ไบโอดีเซล และพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ 

1.4 ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายฟิลิปปินส์ขอบคุณไทย 
ที่ต้อนรับครูชาวฟิลิปปินส์เป็นอย่างดี ฝ่ายไทยเสนอการส่งเสริมเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ 
ซึ่งฝุายไทยได้คัดเลือกโรงเรียนภายใต้โครงการไว้แล้วจ านวน 13 แห่ง ท้ังสองฝุายเห็น จะร่วมมือในโครงการความร่วมมือ
ทางวิชาการในระดับทวิภาคีและไตรภาคีด้านต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการด าเนินงานตาม
เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อส่งเสริม  
ความร่วมมือด้านนวัตกรรม 

1.5 ความร่วมมือในภูมิภาค ทั้งสองฝุายเห็นชอบที่จะร่วมมือสร้างความเข้มแข็งและความเป็นศูนย์กลาง 
ของอาเซียนในภูมิภาค การรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความมั่นคงรวมถึงการเคารพในเสรีภาพของเส้นทางเดินเรือ 
และการบินผ่านทะเลจีนใต้เป็นผลประโยชน์ร่วมทุกประเทศท้ังในและนอกภูมิภาค และเร่งรัดการจัดท ากรอบแนวปฏิบัติ
ในทะเลจีนใต้ 

1.6 ความตกลงและบันทึกความเข้าใจ ทั้งสองฝุายยินดีกับการลงนามความตกลง จ านวน 3 ฉบับ ได้แก่  
1) ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยความร่วมมือ  
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) การด าเนินงานตามโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ปี ค.ศ. 2017 – 2022 
ระหว่าง กก.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์และ กก. 3) ข้อปฏิบัติว่าด้วยความร่วมมือในสาขาเฉพาะระหว่างศูนย์กระบือนม 
ประเทศฟิลิปปินส์และกรมปศุสัตว์ เกี่ยวกับการเลี้ยงกระบือปลักและกระบือนม และเห็นชอบให้เร่งรัดเจรจาเพื่อหา
ข้อสรุปบันทึกความเข้าใจความตกลงที่คั่งค้าง 
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2. การปรับสาระของร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน [ซึ่งเดิมมติ ครม. 14 มี.ค. 2560 เห็นชอบ 
ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ] โดยปรับสาระของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในประเด็นการหารือข้อราชการต่างๆ สรุปได้ ดังนี้ 

2.1 ภาพรวมความสัมพันธ์ ข้อ 6 เป็นการเพ่ิมข้อใหม่ มีสาระส าคัญเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – ฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 6 ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของทั้งสอง
ประเทศ 

2.2 ความร่วมมือด้านความมั่นคง  ข้อ 7 เป็นการปรับถ้อยค า  โดยระบุก าหนดการหาข้อสรุป 
ต่อร่างขอบเขตอ านาจที่ของการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่าง กห. ไทย กับ กห. ฟิลิปปินส์ ในเดือน เม.ย 2560  
ในระหว่างการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่ฟิลิปปินส์ ข้อ 8 เป็นการเพ่ิมถ้อยค า โดยระบุสาระส าคัญให้
ครอบคลุมในประเด็นการอาชญากรรมข้ามชาติและโจรสลัด และได้คัดถ้อยค าเกี่ยวกับการลงนามบันทึกความเข้าใจ 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่อยู่ภายใต้การควบคุมระหว่างไทย
กับฟิลิปปินส์ในระหว่างการเยือน ข้อ 9 เป็นการเพ่ิมข้อใหม่เกี่ยวกับประเด็นแนวคิดรุนแรงและแนวคิดสุดโต่ง  
เพื่อสะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของทั้งสองฝุายในการร่วมมือกันเพื่อปูองกันการเผยแพร่แนวคิดดังกล่าว ตัดประเด็น
เกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และกระบวนการสันติภาพในมินดาเนา 

2.3 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการเกษตรและพลังงาน ข้อ 10 เป็นการปรับถ้อยค า
เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เช่น ผู้น าทั้งสองตระหนักถึงความส าคัญของสภาธุรกิจไทย – ฟิลิปปินส์  
และสภาธุรกิจฟิลิปปินส์ – ไทย ในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสนับสนุนให้ภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ
รื้อฟื้นการประชุมสภาธุรกิจ ข้อ 13 เป็นการปรับถ้อยค าเกี่ยวกับความร่วมมือเกษตร  ได้แก่ ความร่วมมือและ 
การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีด้านชลประทานการท าฝนเทียม ปศุสัตว์และประมงจากฝุายเดิมฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมคณะท างานร่วมด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 ปี 2561 เป็นปี 2562 ข้อ 14 เป็นการปรับถ้อยค าเกี่ยวกับ
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ผู้น าทั้งสองฝุายตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวต่อการพัฒนาประเทศและ  
การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกัน ยินดีลงนาม
การด าเนินโครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2560 – 2565 ระหว่าง กก. กับกระทรวงการท่องเที่ยว 
ของฟิลิปปินส์ ข้อ 15 เป็นการเพ่ิมข้อความเกี่ยวกับความร่วมมือด้านพลังงาน ฝุายฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมด้านพลังงาน ครั้งที่ 2 ในเดือน ก.ย. 2560 หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนและการประชุม 
ที่เกี่ยวข้อง ครั้งท่ี 35 

2.4 ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อ 16 เป็นการปรับ
ข้อความซ่ึงเดิมระบุว่า เห็นชอบที่จะส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของไทยและฟิลิปปินส์  
เป็นผู้น าทั้งสองฝุายมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
เครือข่ายระหว่างโรงเรียนและสถาบันการศึกษาของไทยและฟิลิปปินส์ 
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2.5 ความร่วมมือในภูมิภาค ข้อ 19 เพ่ิมเติมข้อความเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน 
กล่าวถึงแถลงการณ์อาเซียนเมื่อวันท่ี 8 ส.ค. ค.ศ. 1967 ว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยตระหนักถึงประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่าของอาเซียน ข้อ 20 เพ่ิมข้อความเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ในทะเล 
จีนใต้ โดยทั้งสองฝุายเน้นย้ าถึงการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะ เลจีนใต้ อย่างเต็มที่และ 
มีประสิทธิภาพและมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการจัดท ากรอบแนวปฏิบัติในทะเลจีนให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 

2.6 ความตกลงและบันทึกความเข้าใจ เร่งรัดการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับความตกลง/บันทึกความ
เข้าใจท่ีคั่งค้างในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ  

3. การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ประสบความส าเร็จในการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าของท้ังสองประเทศ รวมถึงการกระตุ้นความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน 

4. กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์มีประเด็นที่ต้อง
ด าเนินการและมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องติดตาม ได้แก่ กห. กก. กษ. คค. พน. พณ. วท. ศธ. อก. สมช. สกท. 
ตช. สขช. ดังนี ้

4.1 กลไกทวิภาค (การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JCBC ครั้งท่ี 6) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กห./กต./พณ.  
4.2 ความร่วมมือด้านทหาร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กห./สมช./สขช.  
4.3 ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน (การส่งเสริมการลงทุน) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พณ./อก./สกท. 
4.4 ความร่วมมือด้านการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กก. 
4.5 ความร่วมมือด้านการเกษตร (การประสานงานกับฝุายฟิลิปปินส์เพื่อจัดการประชุมคณะท างานร่วม 

ด้านการเกษตรครั้งท่ี 2 ในปี 2562 โดยฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพ) ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กษ. 
4.6 ความร่วมมือด้านพลังงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พน./สกท. 
4.7 ความร่วมมือด้านการศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ศธ. 
4.8 ความร่วมมือทางวิชาการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กต. 
4.9 ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง วท. 
4.10 ความร่วมมือในอาเซียน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กต. 
4.11 สถานการณ์ทะเลจีนใต ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กต. 
4.12 ความตกลง/บันทึกความเข้าใจที่คั่งค้าง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กห./กต./คค./ศธ./ตช. 

มติ ครม. : รับทราบผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 
2560 และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามตารางติดตามผลการเยือนดังกล่าวต่อไป ตามที่ กต. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 19/2560 วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
090560 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐ (TIFA JC) 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุน
ระหว่างไทย – สหรัฐอเมริกา [Trade and Investment Framework Agreement between the United States 
and the Kingdom of Thailand (TIFA) Joint Council : TIFA JC] ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560  
ณ กรุงเทพมหานคร และมอบหมายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. พณ. รายงานว่า ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุน

ระหว่างไทย – สหรัฐอเมริกา ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีอธิบดี
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหัวหน้าผู้แทนไทย และผู้ช่วยผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาเป็นหัวหน้าผู้แทน
สหรัฐอเมริกา เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าและความร่วมมือเพื่อขยายการค้าและการลงทุน 
ระหว่างกัน สรุปผลการประชุม ฯ ได้ ดังนี้ 

2. การแลกเปลี่ยนข้อมูลนโยบายการค้าไทย – สหรัฐอเมริกา ฝ่ายสหรัฐอเมริกา แม้สหรัฐอเมริกาได้ประกาศ
นโยบายการค้าแล้ว แต่ส านักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) ยังต้องการพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติตาม
นโยบายฯ ในรายละเอียดซึ่งจะชัดเจนขึ้นภายหลังจากที่มี USTR คนใหม่เข้าด ารงต าแหน่ง อย่างไรก็ดี สหรัฐอเมริกา 
มีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความสัมพันธ์กับภูมิภาคอาเซียนและไทยในรูปแบบทวิภาคี ทั้งนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
ได้มีค าสั่ง (Executive Order) ให้ พณ. สหรัฐอเมริกาและส านักงาน USTR จัดท ารายงานเพื่อระบุประเทศคู่ค้า 
ที่สหรัฐอเมริกาขาดดุลการค้าอย่างมีนัยส าคัญในปี 2559 และประเมินสาเหตุการขาดดุลการค้าของสหรัฐอเมริกา 
กับคู่ค้าภายใน 90 วัน ซึ่งปัจจุบันสหรัฐอเมริกาขาดดุลกับไทยเป็นอันดับที 11 จึงต้องการร่วมมือแก้ไขอุปสรรค 
ทางการค้าการลงทุนที่คั่งค้างให้หมดไป โดยวิธีการที่ดีที่สุด ต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้จริง มีขั้นตอนการด าเนินงาน
ต่อไปท่ีเป็นรูปธรรม และมีกรอบเวลาการด าเนินงานท่ีชัดเจน เพื่อให้ไทยหลีกเลี่ยงจากการโดนใช้มาตรการตอบโต้ต่อไป 

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

เพื่อขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยผลการประชุมมี
ประเด็นท่ีต้องมอบหมายส่วนราชการเพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ส าหรับไทยได้ยืนยันการสานต่อความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ พร้อมทั้งช้ีแจงนโยบายที่ส าคัญ ได้แก่ (1) นโยบายประเทศ 
4.0 (2) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ (3) นโยบายการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 
ทางเศรษฐกิจ (Strategic Partnership)  

3. ประเด็นที่ไทยหยิบยกขึ้นหารือ 
3.1 ไทยน าเสนอโครงการน าร่อง 5 โครงการภายใต้นโยบาย Strategic Partnership ได้แก ่

- ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูป 
- ความร่วมมือในอุตสาหกรรมยาง 
- การจัดตั้งศูนย์กระจายส าหรับสินค้าชื้อขายออนไลน์ 
- การพัฒนา SME สู่ Smart SME 
- ความร่วมมือด้าน Internet of Things 
ซึ่งสหรัฐอเมริกาเห็นว่า โครงการน าร่องตามข้อเสนอของไทยเป็นการด าเนินการในรูปแบบของรัฐกับ

เอกชน หรือเอกชนกับเอกชน ทั้งนี้ การประชุมฯ เป็นการหารือประเด็นนโยบายที่เสริมสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุน 
เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา การเข้าสู่ตลาด และการอ านวยความสะดวกทางการค้า อย่างไรก็ดียินดีที่จะประสานข้อมูลกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

3.2 ประเด็นทวิภาคี ได้แก่ 
- การให้ข้อมูลความคืบหน้าตามแผนงานร่วมด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น  พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ฯ  

การด าเนินการเพื่อเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์และสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การ
ทรัพย์สินปัญญาโลก การแก้ไขปัญหางานค้างสะสม (backlog) โดยเพิ่มผู้ตรวจสอบเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรและ
เร่งรัดการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนยา 

- การขอให้สหรัฐอเมริกาเพ่ิมสิทธิ GSP ในสินค้า Travel Goods ซึ่งสหรัฐอเมริการับทราบ 
ข้อเรียกร้องของไทยและยืนยันที่จะน าประเด็นดังกล่าวรายงานต่อ USTR คนใหม่ต่อไป 

- การขอให้สหรัฐอเมริกาสนับสนุนเพ่ือให้ไทยหลุดจากกลุ่มประเทศ CITES Watchlist ด้านการค้า
งาช้างผิดกฎหมาย โดยไทยแจ้งความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ รวมถึงการยกร่างพระราชบัญญัติช้าง 
ซึ่งสหรัฐอเมริกาแนะน าให้ด าเนินการตามแผนและจัดเก็บข้อมูลสถิติอย่างต่อเนื่อง 

- การให้ข้อมูลความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายแรงงานในประเด็นสมาพันธ์สหภาพแรงงาน
สหรัฐอเมริกา (AFL – CIO) ยื่นค าร้องให้ทบทวนสิทธิ GSP ไทย เช่น การให้สิทธิคนงานต่างด้าวก่อตั้งสหภาพ
แรงงานหรือเป็นกรรมการสหภาพแรงงานได้ตามเง่ือนไขและการให้สิทธิลูกจ้างรับเหมาค่าแรงสามารถเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงานของลูกจ้างทั่วไป ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาเสนอให้หารือเพิ่มเติมผ่าน Video Conference ช่วงปลายเดือน
เมษายน 2560 เพื่อรับทราบข้อมูลความคืบหน้าเพิ่มเติม ก่อนการประชุมกับผู้เช่ียวชาญ ด้านแรงงานของ USTR  
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เดือนพฤษภาคม 2560 
ประเด็นด าเนินการ ส่วนราชการ 

1. การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ตามแผนงานร่วม
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ไทย – สหรัฐอเมริกา 

- กระทรวงพาณิชย์ 

 
ประเด็นด าเนินการ ส่วนราชการ 

2. การปรับสถานะของไทยจากกลุ่มประเทศที่น่ากังวล
ล าดับรองในเรื่องการค้างาช้างผิดกฎหมายภายใต้ 
CITES 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3. การทบทวนสิทธิ GSP ไทยตามค าร้องของสมาพันธ์
สหภาพแรงงานสหรัฐอเมริกา (AFL-CIO) 

- กระทรวงแรงงาน 

4 .  ความคื บหน้ าการปรั บปรุ งต าร า งข้ อผู กพั น 
สาขาโทรคมนาคมของไทยรอบอุรุกวัยของ WTO ภายใต้
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (GATS)  

- กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

5. การเปิดตลาดเนื้อวัวและผลิตภัณฑ์ของไทย - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
6. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก 

- กระทรวงสาธารณสุข 

7. มาตรการฉลากภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - กระทรวงสาธารณสุข 
8. การเปิดตลาดเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่ตรวจพบสาร
เร่งเนื้อแดงตกค้างตามมาตรฐาน Codex 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กระทรวงสาธารณสุข 

9. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเนื้อสัตว์น าเข้า - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ 
(TIFA JC) และมอบหมายส่วนราชการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ตามที่ พณ. เสนอ 

 


