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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130660 
 
เรื่อง : ขออนุมัติปรับแผนการด าเนินโครงการปูองกันก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุม

พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ 

1. ให้ กษ. ปรับแผนการด าเนินโครงการจากด าเนินการในพื้นที่ 78,954 ไร่ จ านวน 1,973,850 ต้น  
เป็น ด าเนินการในพ้ืนท่ี 109,409 ไร่ จ านวน 3,877,134 ต้น 

2. ให้ กษ. ถัวจ่ายงบประมาณข้ามรายการ ภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับเดิมเพื่อด าเนินโครงการ อนึ่ง 
หากมีเงินเหลือจ่ายในโครงการขอปรับใช้ในการด าเนินการปูองกันและก าจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวด า) ในพื้นที่ท่ีอาจเกิด
การระบาดเพิ่มขึ้น 

3. ขยายระยะเวลาด าเนินงานโครงการจาก เดือนเมษายน 2560 – เดือนธันวาคม 2560 เป็น  
เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2561 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เห็นชอบให้ กษ. ด าเนินโครงการปูองกันก าจัดศัตรู

มะพร้าว (หนอนหัวด า) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยังยืน ส าหรับงบประมาณเพื่อใช้
เป็นค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. และให้ กษ. (กสก.) เร่งรัดด าเนินการให้แล้วเสร็จและ
เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และให้รับความเห็นของ สศช. และข้อสังเกตของ สงป. ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 

2. สงป. มีความเห็นและข้อสังเกต ดังนี้ 
- เห็นควรอนุมัติกรอบวงเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ เพื่อเป็นการลดความรุนแรงของ

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวและจัดวงจรการระบาดภายในกรอบวงเงิน 
287,734,742 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ท้ังนี้ ให้จัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่าย แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้แผนการด าเนินโครงการปูองกันก าจัดศัตรูมะพร้าว 
(หนอนหัวด า) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และขอท าความตกลงกับ สงป. ตามความจ าเป็นและเหมาะสมอีกครั้งหน่ึง ส าหรับกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์โครงการ 
การช้ีแจงโครงการให้กับเจ้าหน้าที่  การติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าว และการติดตามประเมินผล วงเงิน 
12,992,508 บาท เห็นควรให้ กสก. ด าเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในโอกาสแรกก่อน 

- กรณีการจัดหาสารเคมีเพื่อใช้ในการก าจัดศัตรูมะพร้าว เห็นสมควรให้ กษ. จัดครั้งคณะกรรมการ 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดหาสารเคมี ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส รอบคอบ เกิดการแข่งขันด้านราคาตามกลไก
ตลาด รวมทั้งปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ถูกต้ องครบถ้วน ก่อน
เสนอขอท าความตกลงกับ สงป. ตามขั้นตอนต่อไป 

- ส าหรับค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตและปล่อยแตนเบียนกิจกรรมฉีดสารเคมีเข้าต้น และ
กิจกรรมพ่นสารเคมีทางใบ มีวงเงินสูงกว่าท่ีได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 จ านวนมาก 
ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามต้นทุนการด าเนินการที่แท้จริง เห็นสมควรให้ กษ . 
พิจารณาบทบาทความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายอีกครั้ง 

- เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นสมควรที่ กษ. จะต้องก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินการ เพื่อให้สามารถใช้วิธีปูองกันและก าจัดศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ก าหนดมาตรการในการควบคุมดูแลส าหรับพ้ืนท่ีที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างเคร่งครัด 

- ส าหรับมาตรการในระยะต่อไป กษ. ควรด าเนินการส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจในการปูองกัน ควบคุม
ศัตรูพืชกับเกษตรกร โดยบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว เพื่อให้มีส่วนร่วมในการควบคุมดูแล ปูองกัน และร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ตลอดจนการควบคุมการใช้สารเคมีเพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อผลผลิตมะพร้าวทั้งในด้านสุขภาพผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องในภาพรวมด้วย ทั้งนี้ ขอให้ กสก. รายงานผลการด าเนินโครงการฯ ให้ ครม. ทราบตาม
ก าหนดระยะเวลาของการด าเนินโครงการต่อไปด้วย 

3. จากการส ารวจพื้นที่และจ านวนมะพร้าวในสภาพการปลูกจริ ง ทั้งในพื้นที่ของเกษตรกร พื้นที่สาธารณะ  
เขตชุมชน และสวนของสถานประกอบการณ์ต่างๆ ประกอบกับสภาพอากาศร้อนอบอ้าวท าให้หนอนหัวด ามีการระบาด
เพิ่มขึ้น ซึ่งข้อมูลการส ารวจ ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 พบว่า มีพื้นที่ระบาด 109,409 ไร่ มีจ านวนต้นมะพร้าวที่
ต้องได้รับการฉีดสารเคมีเข้าต้นและพ่นสารเคมีทางใบรวม 3,877,134 ต้น เพิ่มขึ้นจากวันที่ 8 มีนาคม 2560 มีพื้นที่
ระบาด 78,954 ไร่ จ านวนต้นมะพร้าวที่ต้องได้รับการฉีดสารเคมีเข้าต้นและพ่นสารเคมีทางใบรวม 1,973,850 ต้น 
เนื่องจาก ข้อมูลที่ใช้เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เป็นข้อมูลการรายงานจากระบบรายงานสถานการณ์ศัตรูพืช ซึ่งเป็น
มะพร้าวท่ีปลูกในแปลงของเกษตรกรเท่าน้ัน มีหน่วยเป็นไร่ แล้วน ามาค านวณจ านวนต้นโดยใช้ระยะปลูกตามที่ก าหนดใน
ค าแนะน าการปลูกมะพร้าว คือ มะพร้าวแกงปลูก 25 ต้นต่อไร่ และมะพร้าวน้ าหอมปลูก 43 ต้นต่อไร่ 
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4. จากข้อมูลพื้นที่ระบาดและจ านวนต้นมะพร้าวท่ีต้องได้รับการฉีดสารเคมีเข้าต้นและพ่นสารเคมีทางใบที่เพ่ิมขึ้น 
ท าให้ กษ. ปรับวิธีการด าเนินงานการสนับสนุนการผลิตและปล่อยแตนเบียน เพื่อบริหารจัดการงบประมาณไปใช้ในการ
ซื้อสารเคมีให้เพียงพอกับต้นมะพร้าวที่มีการระบาดของหนอนหัวด าเพิ่มขึ้น จาก เดิมที่วางแผนให้ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ซึ่งเป็นหน่วยงานของ กสก. เป็นผู้ผลิตตั้งแต่แตนเบียนช้ันพ่อ – แม่พันธ์ จนถึงแตน
เบียนชั้นพร้อมปล่อยและจัดส่งไปปล่อยยังพ้ืนท่ีทั้งหมด ซึ่งจะมีต้นทุนด้านค่าแรงและค่าขนส่งสูงมาก โดย กษ. ได้ส ารวจ
ศักยภาพของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (เกษตรกร) ในพื้นที่ และท าการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้สามารถผลิตขยาย 
แตนเบียนชั้นพร้อมปล่อยได้เอง โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชท าการผลิตเฉพาะแตนเบียนช้ันพ่อ 
– แม่พันธ์ส่งให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (เกษตรกร) ผลิตต่อเป็นแตนเบียนช้ันพร้อมปล่อย พร้อมน าปล่อยสู่พื้นที่ ซึ่งละ
ลดค่าใช้จ่ายด้านค่าแรงงานและค่าขนส่งได้ 

5. การด าเนินโครงการจ าเป็นต้องมีการประเมินการฟื้นตัวของต้นมะพร้าวหลังจากมีการควบคุมหนอนหัวด าด้วย
วิธีการใช้แตนเบียน การฉีดสารเคมีเข้าต้น และการพ่นสารทางใบ แล้ว 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ กษ. เสนอ โดยให้ กษ. รับความเห็นของ กค. พณ. อก. สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป รวมทั้งให้ด าเนินการเพิ่มเติมด้วย ดังนี้ 

1. ให้ กษ. ก าหนดพื้นที่เปูาหมายในการด าเนินโครงการให้ชัดเจนครบถ้วน และให้เร่งด าเนินการก าจัดศัตรู
มะพร้าว (หนอนหัวด า) ในพื้นที่ท่ีมีการระบาดรุนแรงก่อนเป็นล าดับแรก 

2. ให้ กษ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งก าหนดพื้นที่เปูาหมายส าหรับการปลูกมะพร้าวของประเทศ  
ให้เหมาะสม เพื่อให้มีผลผลิตมะพร้าวเพียงพอต่อการบริโภคและการประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทดแทนการน าเข้า
มะพร้าวจากต่างประเทศในปัจจุบันและเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรฟื้นฟู  
พื้นที่เพาะปลูกมะพร้าวและขยายพื้นท่ีเพาะปลูกให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ได้ด าเนินไว้ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130660 
 
เรื่อง : ปรับปรุงอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักรเป็นอัตราคงที่ 2 บาทต่อกิโลกรัม 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดอัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งยางออกนอกราชอาณาจักร 
ในอัตราคงท่ี 2 บาทต่อกิโลกรัม โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับปรุงอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร 

เป็นอัตราคงที่ ๒ บาทต่อกิโลกรัม พิจารณาเห็นว่าอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งยางออก ที่สมควรปรับปรุงใหม่  
เป็นอัตราคงที่น้ัน ควรก าหนดเป็นอัตรา ๒ บาทต่อกิโลกรัม เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจาก 

๑) ยางพาราเป็นสินค้าที่มีความยืดหยุ่นด้านการผลิตต่ า คือ มีข้อจ ากัดในการเก็บสต็อก และการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณผลิตในระดับเกษตรกร ไม่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ทันที จึงท าให้เกิดการผลักภาระภาษี
ไปยังเกษตรกรเป็นส่วนมาก ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และผู้ซื้อยางต่างประเทศเป็นส่วนน้อย จึงท าให้ไม่เป็นการเพิ่ม
ต้นทุนให้เกษตรกรมากนัก 

๒) ผู้ประกอบการส่งออกไทยสามารถวางแผนด้านต้นทุนและสามารถแข่งขันด้านราคากับประเทศผู้ผลิตอื่น
ได้มากขึ้น เนื่องจากอัตราแบบก้าวหน้าเดิม หากราคายาง F.O.B มีราคาสูงเข้าใกล้กิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท ราคายาง
ประเทศไทยจะสูงกว่าราคายางประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียมาก  

๓) การยางแห่งประเทศไทยมีเงินกองทุนพัฒนายาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนายาง
ที่เพียงพอ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ .ศ. ๒๕๕๘ 
มาตราที่ ๔๗ การปรับปรุงอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักรเป็นอัตราคงที่ ๒ บาทต่อ
กิโลกรัม จึงต้องน าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ต่อจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้
ออกเป็นประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

1. เพื่อลดประเด็นปัญหาการหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าธรรมเนียม 
ส่งยางออก 

2. เป็นแรงจูงใจไม่ให้มีการบิดเบือนราคา 
3. เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางภายในประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. ติดตาม ก ากับดูแล และประเมินผลการปรับปรุงอัตราการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อมิให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบต่อราคาจ าหน่ายยางของเกษตร ทั้งนี้ 
ให้ กษ. รับความเห็นของ สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้ กษ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130660 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลนามะเขือ ต าบลกุตาไก้ ต าบลปลาปาก และต าบลโคกสูง 

อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลนามะเขือ  
ต าบลกุตาไก้ ต าบลปลาปาก และต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ตามมติ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรจ านวนมากไม่มีที่ดินท ากินได้ร้องขอที่ดินท ากิน กษ. โดย ส านักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จึงได้ด าเนินโครงการจัดหาที่ดินท ากินให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท ากิน ตลอดจนพิจารณาจัดหา
ที่ดินเพื่อรองรับเกษตรกรตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมจัดซื้อท่ีดินมาจัดให้เกษตรกรได้เช่าหรือเช่าซื้อ เพื่อให้มีที่ดินท ากินเพียงพอแก่การครองชีพ และสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรมีสิทธ์ิในที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างท่ัวถึง 

2. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2552 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 
ได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท ากิน โดยให้ ส .ป.ก. รับเรื่องกลุ่ม
เกษตรกรร้องขอที่ดินท ากิน ทั้งในกรณีที่ร้องขอ ส.ป.ก. โดยตรง หรือหน่วยงานอ่ืนส่งเรื่องให้น ามาตรวจสอบกับฐานข้อมูล
เกษตรกรของ ส.ป.ก. ว่ามีรายชื่อซ้ าซ้อนกับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. หรือไม่ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก. จังหวัด) ทีเ่กี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติการมีที่ดินท ากินและเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจริง 

3. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 
ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติวงเงินการจัดซื้อท่ีดิน ในท้องที่ต าบลนามะเขือ ต าบลกุตาไก้ ต าบลปลาปาก และต าบลโคกสูง 
อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จ านวน 6 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 108 – 3 – 90 ไร่ เป็นเงิน 6,670,458 บาท 
(หกล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยห้าสิบแปดบาท)  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากิน
ให้มีท่ีดินท ากิน และเป็นการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและ
ด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างท่ัวถึง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. คปก. มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 อนุมัติให้ก าหนดเขตที่ดินเฉพาะ
พื้นที่ตามหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของกรมที่ดิน ในท้องที่ต าบลนามะเขือ ต าบลกุตาไก้ ต าบลปลาปาก และต าบลโคกสูง 
อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม จ านวน 6 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 108 – 3 – 90 ไร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  
โดยตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อให้ ส.ป.ก. มีอ านาจจัดซื้อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินได้ตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2532 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลนามะเขือ ต าบลกุตาไก้ ต าบลปลาปาก 
และต าบลโคกสูง อ าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. 
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ ทส. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
  



8 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130660 
 
เรื่อง : รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. สว. ปฏิบัติหน้าท่ี สนช. ได้ส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พัฒนาเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ 
2. ครม. มีมติ เมื่อวันท่ี 18 เม.ย. 2560 

1) รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... 

2) ให้ สลค. น าเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ .ศ. ....  
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้ในการประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาต่อไป 

3) มอบหมายให้ กษ. เป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับส านักงาน ก.พ. ส านักงาน 
ก.พ.ร. สงป. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตดังกล่าว และสรุปผล
การพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ สลค. ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอ ครม. ต่อไป 

3. กษ. ได้ร่วมกับส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และ สงป. พิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการสามัญฯ แล้ว สรุปผลได้ ดังนี้ 

 

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

เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและก ากับดูแลมิให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจทางการเกษตรกระท าการแบ่งสัญญาหรือกระท าการใดๆ  
เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร 
พันธสัญญา พ.ศ. 2560 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯและรายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตฯ 
1.) แก้ไขเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... 

- กษ. รับทราบข้อสังเกตดังกล่าว 
2.) กษ. ควรก าหนดมาตรการในการตรวจสอบและก ากับดูแลมิให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรกระท า

การแบ่งสัญญาหรือกระท าการใด ๆ ตามที่มาตรา 25 ก าหนดไว้ เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าสู่การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. นี ้
- กษ. อาจสามารถขอความร่วมมือจากผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแจ้ง

รายละเอียดการท าสัญญา เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน ติดตาม และก ากับดูแลการท าสัญญาตามร่าง พ .ร.บ.ฯ  
ซึ่งอาจได้ผลน้อยในทางปฏิบัติ เนื่องจากการขอความร่วมมือไม่มีสภาพบังคับในทางกฎหมาย การจัดส่งส าเนาสัญญาย่อม
เป็นเสรีภาพ และอยู่บนพื้นฐานความสมัครใจของผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรและเกษตรกร 

3.) ก่อนที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาจะใช้อ านาจในการประกาศว่าคู่สัญญา
ฝุายใดฝุายหนึ่งมีพฤติกรรมเอาเปรียบคู่สัญญาอีกฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรมตามมาตรา 15 จะต้องเปิดโอกาสให้
คู่สัญญาที่ถูกประกาศ มีโอกาสได้ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม 

- กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากในการใช้อ านาจของคณะกรรมการดังกล่าวมีลักษณะเป็นค าสั่งทาง
ปกครองที่ต้องด าเนินการภายใต้กรอบของ พ.ร.บ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 อยู่แล้ว ดั้งนั้น การใช้
อ านาจออกประกาศดังกล่าวจึงต้องให้คู่สัญญาที่จะถูกประกาศได้มีโอกาสช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กษ.  
จะรับไปด าเนินการให้คณะกรรมการใช้อ านาจในการออกประกาศดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อสังเกตต่อไป 

4.) ในการจัดท าเอกสารส าหรับการช้ีชวนตามมาตรา 20 ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตร 
ต้องจัดท าข้อมูลอันจ าเป็นเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุนและเข้าท าสัญญาของเกษตรกรนั้น ข้อมูลดังกล่าวให้รวมถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนด้วย แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่มีลักษณะเป็นความลับ  
ทางการค้า และส านักงานปลัด กษ. ควรพิจารณารายละเอียดของเอกสารส าหรับการชี้ชวนว่าเหมาะสมและเป็นธรรม
หรือไม ่

- ตามมาตรา 20 วรรคสาม (4) ได้ให้อ านาจคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา 
ในการประกาศก าหนดข้อมูลอื่น ๆ ที่ต้องมีในเอกสารส าหรับการช้ีชวน ดังนั้น กษ. ในฐานะส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการจะได้น าข้อสังเกตดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

5.) ในการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรหรือข้อมูลอื่นใดของส านักงานปลัด กษ .  
ที่ พ.ร.บ.นี้ก าหนดให้ต้องจัดท าและเผยแพร่ในระบบสารสนเทศ รวมทั้งสื่ออื่นให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายนั้น ให้พิจารณา
ด าเนินการให้มีความสะดวกแก่คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาสด้วย 

- กษ จะรับข้อสังเกตดังกล่าวมาพิจารณาด าเนินการได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เนื่องจากใน
การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายต้องมีงบประมาณในการด าเนินงาน โดยอาจเสนอของบประมาณในการจัดท า
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ข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีรูปแบบที่หลากหลายและมีการเผลมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและทั่งถึงได้ในระยะต่อไปนอกจากนี้ กษ. ยังมีเจ้าหน้าที่ในระดับ
ท้องถิ่นที่ประจ าอยู่ในทุกจังหวัดทั่งประเทศซ่ึงอาจประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อีกช่องทางหน่ึงด้วย 

6.) ในการก าหนดรูปแบบของสัญญา คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาควรเน้นให้
เกิดความเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทั้งสองฝุายและส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีอ านาจในการเจรจาต่อรองกับผู้ ประกอบ
ธุรกิจทางเกษตรได้มากขึ้น ทั้งนี้ ควรก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบอย่างส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม หรือ
สิ่งแวดล้อม โดยผู้ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อย่างรอบด้าน 

- กษ. เห็นด้วยกับข้อสังเกตดังกล่าว โดยจะน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร 
พันธสัญญาพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 

7.) การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติและการก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท ากฎหมายล าดับรองให้
มีความสอดคล้องกับหลักการของร่าง พ.ร.บ. และสามารถใช้บังคับได้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งสามารถ
ด าเนินการจัดท ากฎหมายล าดับรองให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบังคับ
ใช้กฎหมายให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

- กฎหมายล าดับรองตามร่าง พ.ร.บ. จ านวนทั้งหมด 16 เรื่อง ได้ด าเนินการยกร่างแล้วเสร็จ จ านวน  
9 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการยกร่าง จ านวน 1 เรื่อง และเป็นร่างกฎหมายล าดับรองที่จะด าเนินการ เมื่อมีความจ าเป็น 
จ านวน 6 เรื่อง โดยคาดว่าจะสมารถจัดท าให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

8.) สป.กษ. มีภารกิจงานใหม่และอ านาจหน้าท่ีเพิ่มมากขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เกษตรพันธสัญญา ดังนั้น รัฐบาลควรพิจารณาการสนับสนนุการจัดต้ังหน่วยงานเพ่ือรองรับภารกิจดงักล่าว รวมทั้งด้าน
อัตราก าลังและงบประมาณเพื่อให้การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา
บรรลุวัตถุประสงค์ 

- สป.กษ. ได้จัดการประชุมพิจารณาร่วมกับส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. และ สปง. เมื่อวันท่ี 9 พ.ค. 
2560 สรุปสาระส าคัญ ได้ดังนี้ 

(1) จัดต้ังส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา โดยเสนอ
คณะท างานพัฒนาระบบโครงสร้างราชการของ กษ. พิจารณา ก่อนเสนอส านักงาน ก.พ.ร. และการขอเพ่ิมอัตรา
ข้าราชการตั้งใหม่ โดยเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(2) ส าหรับงบประมาณในการด าเนินการตามร่าง พ.ร.บ. ในปี 2560 กษ. จะเจียดจ่ายจากงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติไว้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 กษ. อาจจัดท าแผนการด าเนินงานเพ่ือของบประมาณ โดยการแปรญัตติ
แก้ไขร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 หรือการของบกลางประจ าปี พ.ศ. 2561  
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9.) ผู้ประกอบธุรกิจควรส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลของสภาพพ้ืนที่ โดยเฉพาะสภาพของดินและแหล่งน้ า
ในบริเวณพื้นท่ีที่ใช้ในการผลิตผลิตผลหรือบริการทางการเกษตรตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา เพื่อใช้เป็นข้อมูลว่าผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในบริเวณดังกล่าวเกิดจากการใช้ปัจจัยการผลิตหรือกระบวนการผลติทีผู่้
ประกอบธุรกิจก าหนดไว้หรือไม่ 

- กษ. จะรับข้อสังเกตดังกล่าวไปเผยแพร่ให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรทราบและใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาด าเนินการต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 
 
  



12 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130660 
 
เรื่อง : การรายงานผลความคืบหน้าการจัดท าแผนการผลิต เพาะปลูกเมล็ดถั่วเหลืองเพิ่มเติม 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบการรายงานผลความคืบหน้าการจัดการท าแผนการผลิต เพาะปลูกเมล็ดถั่วเหลือง
เพิ่มเติม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. รายงานผลความคืบหน้าการจัดท าแผนการผลิต เพาะปลูกเมล็ดถั่วเหลืองเพิ่มเติม โดยสรุปผลการ

ด าเนินงานได้ดังนี้ 
2. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจินฯ) ประธานกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ได้ลงนามในค าสั่ง

คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืช ที่ 1/2560 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2560 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิต 
ถั่วเหลือง โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน และผู้แทนกรมวิชาการเกษตรเป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการท าหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง ปี 2560-2579 ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานให้
คณะกรรมการพืชน้ ามันและน้ ามันพืชทราบ รวมทั้งให้ส่วนราชการที่ เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือสนับสนุนข้อมูลและการ
ด าเนินงานในรูปแบบประชารัฐ 

3. การด าเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด กษ.  
ได้ประชุมหารือร่วมกัน จ านวน 4 ครั้ง เพื่อก าหนดกรอบแนวทางในการจัดท าแผนและเพื่อเตรียมข้อมูลในการยก 
ร่างแผนเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ และต่อมาคณะอนุกรรมการฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2560 ได้เห็นชอบ
กรอบยุทธศาสตร์ถั่วเหลืองเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร ระยะเวลา 20 ปี (ปี 2561-2579) ซึ่งแบ่งการด าเนินงานเป็น
ช่วงละ 5 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งผลิตถั่วเหลืองส าหรับแปรรูปอาหาร พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ
ถั่วเหลืองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปถั่วเหลืองเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม โดยในระยะแรกช่วงปี 2561-2564 ให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐาน
สนิค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในรูปแบบแปลงใหญ่และพื้นท่ีปลูกหลังนา 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อลดการพึ่งพาการน าเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง  คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ได้มีมติเมื่อวันท่ี 27 เม.ย. 2560 มอบหมายให้ 
สศก. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับ วก. และ กสก. จัดท าโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนา 
เพื่อเป็นการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง โดยให้คัดเลือกพื้นที่ด าเนินการในลักษณะ
เกษตรแปลงใหญ่ประชารัฐ และให้เริ่มด าเนินการโครงการได้ภายในฤดูแล้ง ปี 2560/2561 ทั้งนี้ ให้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาในครั้งต่อไป 

5. การด าเนินโครงการปลูกถั่วหลังนาประชารัฐ ปี 2559 ได้ก าหนดพื้นที่ในการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลือง 
หลังนาเพื่อเพิ่มผลผลิต เปูาหมาย 5,000 ไร่ มีพื้นท่ีเข้าร่วมโครงการจริง 1,719 ไร่ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ 
อุดรธานี เชียงใหม่ และพะเยาโดยจัดท าแปลงต้นแบบถ่ัวเหลือง จ านวน 9 แปลง ซึ่งได้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นแล้ว
ในจังหวัดศรีสะเกษ อุดรธานี และอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต ส าหรับผลผลิตในจังหวัดพะเยาไม่ได้เก็บเกี่ยวเนื่องจากต้นกล้าได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นท าให้
แคระแกร็นจึงไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด โดยเกษตรกรสามารถขายผลผลิตที่ได้มาตรฐานคุณภาพในราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 18 
บาท ซึ่งสูงกว่าราคาขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ ส่วนสาเหตุที่มีพื้นท่ีเข้าร่วมโครงการน้อย เพราะบางพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและ
ยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของแหล่งน้ าโดยการปลูกถ่ัวไม่ควรเกินเดือน ธ.ค. 2559 

มติ ครม. : 1. รับทราบการรายงานผลความคืบหน้าการจัดท าแผนการผลิต เพาะปลูกเมล็ดถั่วเหลืองเพิม่เติม ตามที่ กษ. เสนอ 
2. ให้ กษ. ศึกษาหรือตรวจสอบข้อมูลความพร้อมในการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ อย่างละเอียด 

ในทุกมิติก่อนด าเนินการ เพื่อให้แผนงาน/โครงการต่างๆ เป็นไปตามกรอบเวลา บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย 
ที่ก าหนด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2560 วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130660 
 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2560 
 
สารัตถะ : กนย. เสนอ ครม. พิจารณาดังนี ้

 1. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2560  
 2. อนุมัติให้ด าเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2560 ดังนี ้

1) ขยายระยะเวลาด าเนินโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวม
ยางพาราต่อไปอีก 3 ปี ให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันท่ี 1 เม.ย. 2560 ถึงวันท่ี 31 มี.ค. 2563 

2) ด าเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) ในการช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยาง จ านวน 11,460 ครัวเรือน 

3) ขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 
และโครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ออกไปจากเดิม วันท่ี 31 พ.ค. 2560 เป็นวันท่ี 31 พ.ค. 2563 

4) ด าเนินโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยางระยะเวลาโครงการตั้งแต่
เดือน พ.ค. 2560 จนถึงเดือน เม.ย. 2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ กนย. ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2560  

มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีมติ 1) อนุมัติให้ขยายระยะเวลาด าเนินโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
แก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา ต่อไปอีก 3 ปี ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563 โดยให้การยางแห่งประเทศไทย
รับผิดชอบโครงการแทน กสส. 2) อนุมัติให้ด าเนินการโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) 
ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง จ านวน 11,460 ครัวเรือน 3) อนุมัติให้ขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้โครงการ
พัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง
ถึงวันท่ี 31 พ.ค. 2563 4) อนุมัติให้ด าเนินโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง วงเงิน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กนย./กษ (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 
และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



15 

 

10,000 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือน พ.ค. 2560 จนถึงเดือน เม.ย. 2562 
2. มติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2560  

มีดังนี ้
1) ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) 

1.1 อก. ร่วมกับ ทส. และ มท. โดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ และจังหวัดอุดรธานี 
รวมทั้งการยางแห่งประเทศไทย อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่โรงงานแปรรูปยางพารา
ขั้นต้นในจังหวัดอุดรธานี ถูกสั่งให้หยุดโรงงานช่ัวคราว เนื่องจากปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้อม 

1.2 การยางแห่งประเทศไทย หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งตลาดซื้อ
ขายยางพาราในระดับนานาชาติของไทย และพิจารณาตัวเลขการผลิตและการตลาดเพื่อบริหารจัดการผลผลิตยางพาราที่
จะออกสู่ตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ทั้งในและต่างประเทศ 

1.3 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส ารวจโครงการและเร่งรัดด าเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยางพาราเพื่อให้
เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรชาวสวนยางโดยเร็วที่สุด 

2) รับทราบผลการคัดเลือกผู้แทนคนกรีดยางของการยางแห่งประเทศไทย เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ  
ในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ คือ นายประเสริฐ อัคราจินดากุล ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามขั้นตอน วิธีการ  
ตามทีก่ารยางแห่งประเทศไทยก าหนด 

3) รับทราบผลการเปลี่ยนแปลงประธานคณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางระดับประเทศคนใหม่  
คือ นายธีระชัย แสนแก้ว เพื่อเป็นผู้แทนในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติต่อไป 

4) อนุมัติให้ขยายระยะเวลาด าเนินโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อ
รวบรวมยางพาราต่อไปอีก 3 ปี โดยให้ด าเนินการใต้กรอบวงเงินสินเชื่อเดิม 10,000 ล้านบาท เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 
1 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563 ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 
2562 และก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ให้เสร็จสิ้น ไม่เกิน 36 เดือน ท้ังนี้ ไม่เกินวันท่ี 31 มี.ค. 2563 โดยให้ กยท. 
รับผิดชอบโครงการแทน กสส. และเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณเพื่อชดเชย
ดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สถาบันเกษตรกรในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี จากวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท จ านวน 300 ล้านบาท
ต่อปี รวมเป็นเงิน 900 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันภัยในอัตราร้อยละ 0.36 ต่อปี จ านวน 36 ล้านบาทต่อปี  
รวมเป็นเงิน 108 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,008 ล้านบาท โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2560 ทั้งนี้
งบประมาณเพื่อชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สถาบันเกษตรกรของ ธ.ก.ส. ให้ขอจัดสรรตามที่จ่ายจริง ตามข้อคิดเห็นของ สงป. 

5) อนุมัติให้ด าเนินการโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) ในการช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยาง จ านวน 11,460 ครัวเรือน ภายใต้กรอบงบประมาณซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติไว้แล้วเมื่อวันที่  
3 พ.ย. 2558 โดยด าเนินการภายในระยะเวลา 90 วัน 
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6) อนุมัติให้ขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพ
ราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ซึ่งคงเหลือ  ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560 จ านวน 
28,174.869 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง
จ านวน 19,406.696 ล้านบาท และเงินกู้โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางจ านวน 8,768.173 
ล้านบาท ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจากเดิม วันที่ 31 พ.ค. 2560 เป็นวันที่ 31 พ.ค. 2563 โดยให้ กค. ขยายระยะเวลา 
ค้ าประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส. ออกไปตามระยะเวลาการขยายช าระคืนเงินกู้ และยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ าประกันเงินกู้
พร้อมชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDE +1 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 ม.ค. 2555 และวันท่ี 21 ต.ค. 2557  

7) อนุมัติด าเนินโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง วงเงิน 10,000 ล้านบาท 
ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือน พ.ค. 2560 จนถึงเดือน เม.ย. 2562 และระยะเวลาในการอนุมัติวงเงินกู้จนสิ้นสุด 
การช าระเงินกู้ตามโครงการฯ 1 ปี แต่ไม่เกินวันท่ี 30 เม.ย. 2562 โดยใช้แหล่งสินเช่ือวงเงินกู้เดิมจากธนาคารพาณิชย์ที่
ผู้ประกอบการใช้บริการอยู่แล้ว ท้ังนี้รัฐบาลสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี จ านวนไม่เกิน 300 
ล้านบาท 

8) ฝุายเลขานุการ กนย. น ามติการประชุม ตามข้อ 2) ข้อ 4) ข้อ 5) ข้อ 6) ข้อ 7) เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
3. อ านาจหน้าที่ ตามมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี  

ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีอย่างหนึ่ง คือ ก าหนดและเสนอมาตรการเพื่อดูแลระดับราคายางพาราให้เกษตรกรมีรายได้ที่เหมาะสม 
โดยเน้นกลไกตลาด เสนอแผนปฏิบัติการ รวมทั้งงบประมาณที่ต้องใช้ในการดูแลระดับราคายางพาราเพื่อเสนอ 
ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติตามขั้นตอน 

มติ ครม. : 1. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2560 
2. เห็นชอบและอนุมัติตามความเห็นของ สงป. ทั้งนี้ ให้ กษ. (การยางแห่งประเทศไทย) รับความเห็นของ  

กค. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130660 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - คาซัคสถาน  

ครั้งท่ี 3 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย – คาซัคสถาน 
ครั้งที่ 3 (Draft Agreed Minutes of the 3rd Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation 
between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of 
Kazakhstan) 

 2. อนุมัติให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกผล
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งท่ี 3 

 3. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งท่ี 3 โดยไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงการต่างประเทศและคณะผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการ
ประชุมดังกล่าว สามารถด าเนินการได้ โดยน าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่
ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เมื่อปี 2536 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและคาซัคสถาน ได้ร่วมลงนามความตกลง

จัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี (Agreement on the Establishment of a Joint Commission 
for Bilateral Cooperation) และได้มีการประชุมแล้ว 2 ครั้ง ครั้งล่าสุด จัดขึ้นระหว่างวันท่ี 21 – 22 มิถุนายน 2555 
ที่กรุงเทพฯ โดยฝุายไทยมีนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน และฝุาย
คาซัคสถานมีนาง Gulshara Abdykalikova รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคุ้มครองทางสังคมของประชากร
คาซัคสถาน เป็นประธาน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สตก./สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยและคาซัคสถานที่จะมุ่ง
เสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ  

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ฝุายคาซัคสถานจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 21 – 22 
มิถุนายน 2560 ณ กรุงอัสตานา โดยจะมีนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ  
นาย Birzhan Nurymbetov รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมของประชากรคาซัคสถาน 
เป็นประธานร่วม 

3. เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเตรียมการฝุายไทยส าหรับ 
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งท่ี 3 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็น
ความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งรับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ฝุายไทยควรหยิบหยกขึ้นหารือกับฝุายคาซัคสถาน  
หรือคาดว่าฝุายคาซัคสถานจะหยิบยกขึ้นหารือในช่วงการประชุมฯ และเพื่อจัดท าร่างบันทึกผลการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 3 ที่สะท้อนประเด็นต่างๆ ในบริบทของความร่วมมือที่ด าเนินอยู่ระหว่างกัน ทั้งนี้  
ได้ส่งร่างบันทึกผลการประชุมฯ ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอรับความเห็นแล้ว 

4. ร่างบันทึกผลการประชุคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 3 มีสาระส าคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคี 
ที่ทั้งสองประเทศได้ด าเนินการร่วมกันไว้ ประเด็นที่ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะแก้ไขพัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความ
คืบหน้า เพื่อประโยชน์ของการด าเนินความสัมพันธ์ โดยมีประเด็นหลักที่หยิบหยกขึ้นหารือระหว่างการประชุมฯ ได้แก่ 
ความร่วมมือด้านการเมือง ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านพลังงาน ความร่วมมือด้านการท่องเที่ย ว  
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม และความร่วมมือวิชาการ เป็นต้น 

5. ร่างบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ครั้งที่ 3 เป็นเอกสารผลลัพธ์ส าคัญของการประชุมดังกล่าว 
และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยและคาซัคสถานที่จะมุ่งเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ  
โดยมิได้มีเจตนาให้เป็นความตกลงที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น ร่างบันทึก  
ผลการประชุมดังกล่าวจึงไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติทั้ง 3 ข้อ ตามที่ กต. เสนอ 
2. ให ้กต. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน

ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130660 
 

เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งท่ี 2 
 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล  
ครั้งที่ 2 (2nd IORA Blue Economy Ministerial Conference) ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2560  
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมอบหมายให้ส่วนราชการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามผลการประชุม
ดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. รัฐบาลอินโดนีเซีย ในฐานะประธานสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association – 

IORA) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ 2 (2nd IORA 
Blue Economy Ministerial Conference) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันท่ี 8 – 10 พฤษภาคม 2560 
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม 

2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เห็นชอบในหลักการต่อร่างปฏิญญาจาการ์ตาและหากมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการ
ต่างประเทศด าเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและร่วมรับรองปฏิญญาจาการ์ตา 

3. การประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ 2 นาย Luhut Binsar 
Pandjaitan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานกิจการทางทะเล สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประธานการประชุม 
ภายใต้หัวข้อ “การระดมทุนเพื่อเศรษฐกิจภาคทะเล” (Financing the Blue Economy) และมีนาย Muhammad 
Jusuf Kalla รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปิดการประชุมในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2560 

4. การประชุมรัฐมนตรีฯ ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิก 21 ประเทศ  
และผู้แทนจากประเทศคู่เจรจา 7 ประเทศ และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ให้ความส าคัญ

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

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่ งยืนและผลประโยชน์ของประเทศ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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กับประเด็นความร่วมมือด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การท่องเที่ยวทางทะเล โครงข่ายท่าเรือและศุลกากร 
และการรับมือกับปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ผ่านการส่งเสริมกลไกด้านการเงิน การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเช่ียวชาญ การสร้างขีดความสามารถ การประสานนโยบายในระดับ
ท้องถิ่นและระดับชาติ และการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน 

5. ไทยได้กล่าวถ้อยแถลงน าเสนอและเน้นย้ า 4 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความ
เช่ือมโยงทางทะเลในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย โดยมีการประสานแผนความเช่ือมโยงของ IORA ให้สอดคล้องกัน 
เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก 2) การระดมทุนเพื่อเศรษฐกิจภาคทะเล โดยเสนอให้
คณะท างานด้านเศรษฐกิจภาคทะเลซึ่งประชุมเสนอให้มีการพิจารณาจัดท าร่าง Master Plan on Blue Economy  
เพื่อจัดล าดับความส าคัญของโครงการเศรษฐกิจภาคทะเลในภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาแหล่งเงินทุน  
3) การสนับสนุน MSMEs ในการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลในสาขาที่ส าคัญและ 4) การน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทยมาปรับใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ชายฝั่ง 

6. ที่ประชุมรับรองปฏิญญาจาการ์ตาว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล (Jakarta Declaration on the Blue 
Economy) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิก IORA ในการเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ทะเลอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ผ่านการพัฒนาสาขาที่ส าคัญของเศรษฐกิจภาคทะเลของ 
IORA และการจัดตั้งคณะท างานด้านเศรษฐกิจภาคทะเล (Working Group on Blue Economy) เพื่อก าหนดแผนงาน
และโครงการที่ชัดเจน รวมทั้งข้อเสนอของไทยที่ให้ประเทศสมาชิกร่วมกันพิจารณาจัดท า Master Plan on Blue 
Economy เพื่อจัดล าดับความส าคัญของโครงการที่เป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ของ IORA 

7. ในวันที่ 8 และ 9 พฤษภาคม 2560 เจ้าหน้าที่อาวุโส IORA ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือใน
ประเด็นดังกล่าวข้างต้นเพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมรัฐมนตรี โดยที่ประชุมให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนแหล่ง
เงินทุนแก่การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าขนาดเล็ก การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวประมงพื้นบ้านและชุมชนท้องถิ่น 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU การสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกในทะเลและชายฝั่ง บทบาทของภาคเอกชนในการฟื้นฟูปะการัง การสร้างเ ครือข่าย
ระหว่างผู้ประกอบการท่าเรือและเจ้าหน้าที่ศุลกากร และการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง ในการนี้ ไทยเสนอ
พร้อมแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาในสาขาดังกล่าว ส่งเสริมความร่วมมือในการเดินเรือชายฝั่ง (coastal shipping) 
ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นซึ่งจะช่วยสนับสนุนชุมชนในการสร้างงานและเพิ่มพูนรายได้ และการพัฒนาความ
เชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย 
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มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล ครั้งที่ 2 (2nd IORA 
Blue Economy Ministerial Conference) ระหว่างวันท่ี 8 – 10 พ.ค. 2560 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมดังกล่าวต่อไป ตามตารางติดตามผลการประชุม 
ตามที่ กต. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130660 
 
เรื่อง : ผลการเยือนญี่ปุุนของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. ทราบผลการเยือนญี่ปุุนของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ภาพรวม รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เดินทางเยือนญี่ปุุนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์หลัก 

ในการประชุม International Conference on the Future of Asia (Nikkei Forum) ครั้งที่ 23 ตามบัญชาของ
นายกรัฐมนตรี และในโอกาสนี้ ได้น าทีมรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และรัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงไทย – ญี่ปุุน (High Level Joint Commission: HLJC) ครั้งที่ 3 
ร่วมกับนายโยะชิฮิเดะ สึกะ (Mr. Yoshihide Suga) เลาขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุุน และรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของญี่ปุุน 
และได้เข้าเยี่ยมคารวะนายชินโซ อาเบะ (Mr. Shinzo Abe) นายกรัฐมนตรีญี่ปุุน นอกจากนี้ ได้กล่าวสุนทรพจน์ 
ในการสัมมนาหัวข้อ Thailand towards Asian Hub ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุุน (JETRO) รวมทั้ง พบหารือกับผู้แทนระดับสูงของภาคเอกชนญี่ปุุน เช่น 
สมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุุน (เคดันเรน) บริษัทเอกชนซึ่งสนใจด าเนินธุรกิจในไทย และระดับสูงของภาครัฐท้องถิ่นของญี่ปุุน 

2. ผลการประชุม HLJC ครั้งที่ 3 และการหารือระหว่างรับประทานอาหารเช้ากับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 และ 8 มิถุนายน 2560 ทั้งสองฝุายยินดีกับความตกลงต่างๆ ที่ได้มีการลงนามร่วมกันในห้วงการ
เยือนครั้งนี้ และหารือเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 

 2.1 ความร่วมมือในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ฝุายไทยย้ าว่า EEC  
เป็นนโยบายที่ส าคัญที่สุด ซึ่งสนับสนุนยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 และจะน าไปสู่การลงทุนครั้งใหญ่ รวมทั้งเช่ือมโยง
การค้าและการลงทุนในภูมิภาค โดยไทยขอให้ญี่ปุุนช่วยผลักดันให้เอกชนญี่ปุุนลงทุนใน EEC รวมทั้งสนับสนุนให้คณะนัก

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

เพื่อจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจของไทยและ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และเอื้อประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของญี่ปุุน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ธุรกิจญี่ปุุนเยือนไทยในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – ญี่ปุุน เพื่อศึกษาดูงานการพัฒนา EEC 
รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับภาคเอกชนของไทย ซึ่งฝุายญี่ปุุนตอบรับที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในทุกเรื่อง โดยมองว่า 
EEC เป็นกุญแจส าคัญต่อการยกระดับอุตสาหกรรมของไทยไปสู่ยุค 4.0 โดยน าแนวคิดเรื่อง Connected Industries มา
ประยุกต์ใช้ ท้ังนี้ ทั้งสองฝุายยินดีที่มีการลงนามบันทึกแสดงเจตจ านงด้านความร่วมมือเพื่อพัฒนา EEC และการยกระดับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมของไทยระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ 
การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุุน 

 2.2 แผนแม่บทเพื่อพัฒนาประเทศ CLMVT ในโอกาสที่ฝุายไทยเป็นประธานกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ในเดือนมิถุนายน 2560 – 2561 ฝุายไทยผลักดันให้รัฐบาล
ญี่ปุุนเป็นหุ้นส่วนหลักในการพัฒนาประเทศ CLMVT ตั้งแต่ขั้นตอนการท า ACMECS Master Plan ซึ่งครอบคลุม 
เรื่องการเสริมสร้างความเช่ือมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงการพื้นฐานทั้งแบบ hardware และ 
software และด้านการเงิน ความเช่ือมโยงด้านดิจิทัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และให้ความร่วมมือในการจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Joint Development Strategy) ร่วมกับประเทศลุ่มน้ าโขงแบบทวิภาคี ซึ่งไทยก าลังเริ่มท ากับ 
สปป.ลาว และจะท ากับประเทศสมาชิก ACMECS ทุกประเทศ รวมทั้งให้การสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการใน CLMV ทั้งอุตสาหกรรมเก่าและใหม่ ซึ่งฝุายญี่ปุุนยินดีที่จะร่วมมือกับไทยในเรื่องนี้อย่างเต็มรูปแบบ 

 2.3 การพัฒนาระบบรางในไทย ฝุายไทยผลักดันให้รัฐบาลญี่ปุุนพิจารณาโครงการระบบรางเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (EWEC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางยุทธศาสตร์ที่จะเช่ือมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้กับภูมิภาคเอเชียใต้ และจะเอื้ออ านวยต่อการขยายการค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ซึ่งฝุายญี่ปุุนรับที่จะจัด
ท าการศึกษาเส้นทาง EWEC ใหม่แบบเต็มรูปแบบโดยไม่ได้ค านึงเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่ค านึงถึงศักยภาพ
ในระยะยาวของเส้นทางนี้ นอกจากนี้ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความร่วมมือด้านระบบราง
ต่างๆ มีความคืบหน้าโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ซึ่งจะใช้ระบบชินคันเซนและรางเฉพาะตลอด
เส้นทางและฝุายญี่ปุุนจะน าเสนอผลการศึกษาข้ันสุดท้ายในเดือนสิงหาคม 2560 โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ – 
ระยอง ซึ่งไทยและญี่ปุุนจะร่วมท าการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟบางซื่อ 
รถไฟขนส่งเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) การจัดท าแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพฯ  
และปริมณฑล ระยะที่ 2 ทั้งนี้ สองฝุายยินดีที่มีการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางฉบับใหม่ ระหว่าง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยว
ญี่ปุุน (MLIT) 

 2.4 การพัฒนาสถานีอ้างอิงและปรับแก้ข้อมูลดาวเทียมน าทาง (Continuously Operating Reference 
Station: CORS) ในไทย ฝุายญี่ปุุนยินดีทีไ่ทยจะใช้เทคโนโลยีญี่ปุุนพัฒนาสถานี CORS โดยพร้อมให้ความช่วยเหลือด้าน
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลรวมและการพัฒนาบุคลากรไทยในด้านนี้ ซึ่งฝุายไทยจะน าเทคโนโลยี CORS ของญี่ปุุนมาสร้าง
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เครือข่ายสถานีอ้างอิงพิกัดในไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท ารูปแปลงที่ดิน การท าแผนที่ภูมิประเทศ การจัดท าผัง
เมือง การบริหารจัดการน้ า การขนส่งและโลจิสติกส์ คมนาคม และการเกษตรของไทยในอนาคต ทั้งนี้ ทั้งสองฝุายยินดีที่มี
การลงนามบันทึกความร่วมมือด้าน CORS ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยกับ
รัฐมนตรีกระทรวง MLIT 

 2.5 ความร่วมมือด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะเสริมสร้างความ
ร่วมมือไทย – ญี่ปุุนด้าน SMEs โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประสบการณ์ของ 
SMEs ญี่ปุุนมาสู่ SMEs ของไทย โดยเน้นรายสาขาท่ีสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเปูาหมายของไทย เพื่อให้ SMEs ของไทย
เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก (Global Value Chain) ทั้งนี้ สองฝุายยินดีที่มีการลงนามบันทึกแสดงเจตจ านงในด้านนี้
ระหว่างอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมของไทยกับประธาน JETRO กรุงเทพฯ รวมทั้งระหว่างอธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดฟุคุชิมะ ซึ่งเน้นอุตสาหกรรมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยกับศูนย์สนับสนุนการพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ฟุคุชิมะ เพื่อส่งเสริมการท างานร่วมกันด้านการพัฒนา
ทรัพยากรส าหรับกลุ่มอุปกรณ์ทางแพทย์ 

 2.6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งสองฝุายยินดีที่จะร่วมกันภายใต้ข้อริเริ่ม “Thailand – Japan Industrial 
Human Resources Development Initiative” ของญี่ปุุน เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคในอุตสาหกรรม
เปูาหมายของไทย เช่น รถยนต์ ระบบราง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเกษตรกรรม โดยบ ารุงบุคลากร  
ด้านวิศวกรรมของไทยไปฝึกอบรมที่ญี่ปุุน ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของฝุายไทยที่มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิค  
และอาชีวศึกษาของไทย ให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับของญี่ปุุนและมีศักยภาพพร้อมก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0  
และพร้อมรองรับการลงทุนของภาคเอกชนญี่ปุุนในไทย ทั้งนี้  สองฝุายยินดีที่มีการลงนามบันทึกความร่วมมือด้าน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรมของไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การต่างประเทศของไทยและญี่ปุุน 

 2.7 การทบทวนท่ัวไปความตกลงหุ่นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุุน (JTEPA) โดยที่ในปี 2560 ครบรอบ 10 ปี
ของการใช้บังคับ JTEPA ซึ่งใน JTEPA ระบุให้มีการทบทวนท่ัวไป กระทรวงการต่างประเทศของสองฝุายตกลงที่จะหารือ
กันต่อไปถึงการจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วม ภายใต้ JTEPA ครั้งที่ 4 ที่ไทย เพื่อจัดตั้งกลไกและตกลงเกี่ยวกับ 
แนวทางการทบทวนท่ัวไปต่อไป 

 2.8 ประเด็นอ่ืนๆ ฝุายญี่ปุุนได้หยิบยกขอให้ไทยพิจารณาสนับสนุนนครโอซากาเป็นเจ้าภาพจัด World Expo 
ค.ศ. 2025 ซึ่งฝุายไทยแจ้งว่า ยินดีให้การสนับสนุน เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย – ญี่ปุุน นอกจากนี้ ฝุายญี่ปุุนผลักดันขอให้ไทยพิจารณาน าเทคโนโลยี Integrated coal Gasification 
Combined Cycle (IGCC) ไปใช้กับโรงไฟฟูาถ่านหินแม่เมาะ 

 ทั้งนี้ ทั้งสองฝุายยังยินดีต่อการลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และดิจิทัล 



25 

 

ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของไทยกับรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายใน 
และการสื่อสารญี่ปุุน รวมทั้งการลงนามบันทึกแสดงเจตจ านงเรื่องความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบการแสดงภาพของโมเดล
เศรษฐศาสตร์ IDE – GSM และการร่วมศึกษาการใช้โมเดลเศรษฐศาสตร์ IDE – GSM ส าหรับการพัฒนาพื้นที่ EEC 
ระหว่างผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และผู้อ านวยการส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
กับประธาน JETRO กรุงเทพฯ อีกด้วย อนึ่ง ท้ังสองฝุายได้ประกาศร่างแถลงข่าวร่วมเกี่ยวกับผลการประชุมดังกล่าว 

3. การเข้าเยี่ยมคาราวะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายกรัฐมนตรีญี่ปุุนขอบคุณไทยที่
รับเสด็จสมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีญี่ปุุน ซึ่งเสด็จฯ เยือนไทยเมื่อวันที่ 5 – 6 มีนาคม 
2560 อย่างดียิ่ง และยินดีที่ไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ซึ่งถือเป็นก้าวส าคัญที่ท าให้เกิดเสถียรภาพของไทย
และการกลับสู่ประชาธิปไตย และส าคัญต่อความเช่ือมั่นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทญี่ปุุนในไทย รองนายกรัฐมนตรีฯ 
ขอบคุณพระราชวงศ์และรัฐบาลญี่ปุุนที่มีพระราชสาสน์ สาส์น และสารแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสที่ขึ้นทรงราชย์ และย้ าถึงความส าคัญของความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ
ระหว่างไทยกับญี่ปุุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจของไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และเอื้อประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจของญี่ปุุน โดยรับปากที่จะดูแลนักลงทุนญี่ปุุนอย่างเต็มที่ รวมทั้งได้ย้ าค าเชิญจากนายกรัฐมนตรี  
ให้นายกรัฐมนตรีญี่ปุุนเดินทางเยือนไทย รวมทั้งผลักดันการเยือนไทยของภาคเอกชนญี่ปุุนในโอกาส 130 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูตไทย – ญี่ปุุน 

4. การกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุม Nikkei Forum เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 รองนายกรัฐมนตรีฯ  
ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเอเชียในสภาพแวดล้อมของโลกที่มีความไม่แน่นอนในปัจจุบัน  
โดยย้ าถึงความส าคัญของการเช่ือโยงในภูมิภาค การจัดท ายุทธศาสตร์ร่วมแห่งการพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และสันติภาพความไว้เนื้อเช่ือใจต่อกัน รวมทั้งความมุ่งมั่นของไทยที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจ โดยร่วมมือกับมิตรประเทศ  
ในเอเชีย เพื่อสร้างความรุ่งเรืองให้แก่เอเชียและความหวังแก่โลก 

5. กิจกรรมอื่นๆ ในช่วงการเยือนของรองนายกรัฐมนตรีฯ 
 5.1 การพบหารือภาคเอกชนของญี่ปุุน 

(1) รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้รับประทานอาหารร่วมกับรองประธานเคดันเรนและบริษัทสมาชิก
คณะกรรมการการค้าและเศรษฐกิจญี่ปุุน – ไทย และเอเชียและโอเชียเนียของเคดันเรน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 
ซึ่งเคดันเรนจะพิจารณาน าคณะนักธุรกิจเดินทางเยือนไทยด้วยดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการ
ทูตไทย – ญี่ปุุน รวมทั้งได้กล่าวสุนทรพจน์ในการสัมมนา Thailand towards Asian Hub เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 
ซึ่งมีผู้แทนของบริษัทญี่ปุุนที่สนใจด าเนินธุรกิจเพิ่มเติมในไทยเข้าร่วมรับฟังนโยบายเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทยกว่า  
1,200 คน 
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(2) เมื่อวันท่ี 5 และ 6 มิถุนายน 2560 รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้หารือกับภาคเอกชนรายบริษัท (one – 
on - one) ซึ่งด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเปูาหมายของไทย ได้แก่ 1) Kyocera Corporation ผู้ผลิต
ช้ินส่วนและอุปกรณ์การแพทย์ที่ท าด้วยวัสดุที่ทันสมัย 2) Spiber ซึ่งเป็นบริษัทผลิตวัสดุทันสมัยด้านชีวภาพ 3) Kuraray 
และ Sumitomo Corporation ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ 4) Subaru Corporation ผู้ผลิตรถยนต์ 5) Hitachi  
ซึ่งด าเนินธุรกิจด้านระบบรถไฟ 6) UACJ ผู้ผลิตอะลูมิเนียม 7) Fujifilm ซึ่งสนใจด าเนินธุรกิจด้านการแพทย์ในไทย และ 
8) Toyota Tsusho บริษัทด้านการค้าและการลงทุนครบวงจร 

 5.2 การพบปะผู้แทนภาคอื่นๆ ของญี่ปุุน รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ าซึ่งเอกอัครราชทูต 
ณ กรุงโตเกียว เป็นเจ้าภาพ และมีสมาชิกกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุุน – ไทยและนักการเมืองรุ่นใหม่ของญี่ปุุนเข้าร่วมด้วย
เมื่อวันที่  6 มิถุนายน 2560 และหารือกับผู้ ว่ าราชการจังหวัดฟุคุ โอะกะ เมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2560  
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีฯ แจ้งว่ารัฐบาลไทยสนับสนุนการเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟุคุโอะกะ เนื่องจากเห็นว่า  
จังหวัดฟุคุโอะกะ และภูมิภาคคิวชูมีศักยภาพสูงในความร่วมมือทางอุตสาหกรรมและเกษตร และมีนักท่องเที่ยวไทยเพิ่ม
มากขึ้นทุกป ี

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการเยือนญี่ปุุนของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิ.ย. 2560 
ของ กต. 

2. ให้ กต. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิบัติตามผลการเยือนดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
3. ให้ อก. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดพื้นที่ท่ีเหมาะสมส าหรับการลงทุน 

หรือเป็นที่ตั้งของสถานประกอบกิจการแต่ละประเภทไว้ให้ชัดเจน เพื่อให้พร้อมส าหรับนักลงทุนจากต่างประเทศที่จะ
พิจารณาตัดสินในลงทุนในประเทศไทยได้ตรงกับความต้องการของตน เช่น พื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม พื้นที่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130660 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม ในท้องที่ต าบลเกาะเต่า  

อ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าว และติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้
ตรวจดูและยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน ปรากฏว่ามีค าร้อง จ านวน 15 เรื่อง เป็นค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
จ านวน 5 เรื่อง ค าร้องด้านการคมและขนส่ง จ านวน 3 เรื่อง ค าร้องด้านข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จ านวน 5 เรื่อง 
และค าร้องด้านอื่น ๆ จ านวน 2 เรื่อง จากรายงานประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 9/2559 ระหว่างวันที่ 17 – 18 
กันยายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองมีมติให้ยกค าร้องทั้ง 15 เรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้
ด าเนินการตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม./พด./ปศ./กสก./ส.ป.ก/ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา และการด ารงรักษาเมืองและ
บริเวณที่เกี่ยวข้องหรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2560 วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130660 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการผังเมืองได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. มท. เสนอว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง  

จังหวัดอุทัยธานี ในท้องที่ต าบลหนองฉาง ต าบลอุทัยเก่า ต าบลหนองสรวง ต าบลหนองยาง และต าบลหนองนางนวล 
อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ก าหนดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องที่ดังกล่าวและติดประกาศให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ตรวจดู
และยื่นค าร้องเป็นเวลา 90 วัน ปรากฏว่ามีค าร้อง จ านวน 2 เรื่อง เป็นค าร้องด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินจ านวน 1 เรื่อง 
และค าร้องด้านการแก้ไขข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน จ านวน 1 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการผังเมืองมีมติให้ยกค าร้อง  
ตามมติคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาค าร้องฯ และคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมฯ ทั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ได้ด าเนินการตามขั้นตอนของประราชบัญญัติดังกล่าวครบถ้วนแล้ว จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงมาเพื่อด าเนินการ 

2. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ต าบลหนองฉาง ต าบลอุทัยเก่า ต าบลหนองสรวง ต าบลหนองยาง  
และต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

พ.ศ. .... เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวข้องหรือ
ชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม ในท้องที่ต าบลหนองฉาง ต าบลอุทัยเก่า ต าบลหนองสรวง ต าบลหนองยาง และต าบลหนองนางนวล 
อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ มท./กษ. (สกม./กสก./พด./ชป./ปศ./ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด ารงรักษาเมืองและ
บริเวณที่ เกี่ยวข้องหรือชนบท ในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและ
สภาพแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1. ขอให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมือง ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์  
ของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยค านึงถึงปริมาณน้ าต้นทุนและปริมาณการใช้น้ า 
รวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้ าในพื้นที่ด้วย 

2. ส.ป.ก. ได้มีการก าหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินท้องที่บางแห่งในอ าเภอ
หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2521 ซึ่งการประกาศร่างกฎกระทรวงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบ
กับพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ดังนั้น ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง 
จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงก่อน เพื่อมิให้เกิดปัญหาพื้นที่
ซับซ้อน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. .... ตามที่ มท. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของ กษ. ที่เห็นว่า ในขั้นตอนการตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าวควรมีการตรวจสอบรายละเอียดแผนที่ท้ายกฎกระทรวงก่อน เพื่อมิให้เกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อน และ อก .  
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ มท. รับความเห็นของ กษ. ที่ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการควบคุมการวางผังเมือง 
ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของร่างกฎกระทรวงดังกล่าว และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด โดยค านึงถึงปริมาณน้ า
ต้นทุนและปริมาณการใช้น้ า รวมทั้งการควบคุมการก่อสร้างต่างๆ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคกับการระบายน้ าในพื้นที่ด้วย 
และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2560 วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130660 
 
เรื่อง : มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งท่ี 12) 
 
สารัตถะ : พน. เสนอ ครม. พิจารณามติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 12) เมื่อวันที่ 
15 พ.ค. 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. พน. รายงานมติ กพช. ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 12) เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2560 ประกอบด้วย

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจ านวน 1 เรื่อง คือ ร่างบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟูาโครงการสตึงนัม  
(Tariff MOU) และเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบรวม 3 เรื่อง สรุปได้ดังนี้  

1.1 ร่างบันทึกความเข้าใจการรับซ้ือไฟฟ้าโครงการสตึงนัม (Tariff MOU)  
ข้อเสนอ โครงการไฟฟูาพลังงานน้ าสตึงนัม เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ด้านพลังงานและการบริหารจัดการน้ าร่วมกันอย่างบูรณาการ ซึ่ง กพช . ได้มีมติรับทราบ
ความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในการนี้ กฟผ. และบริษัท Steung Meteuk Hydropower (SMH) 
ร่วมกันจัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่าง กฟผ. กับผู้พัฒนาโครงการสตึงนัม เพื่อใช้เป็นกรอบความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการดังกล่าว ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหน้าที่ค วามรับผิดชอบของทั้งสองฝุาย 
ในการศึกษาพัฒนาโครงการสตึงนัมประกอบด้วยโรงไฟฟูาและเขื่อน และก าหนดกรอบเจรจา Power Purchase 
Agreement ว่า กฟผ. จะรับซื้อไฟฟูาจากโครงการดังกล่าวภายใต้เง่ือนไขว่าโครงการต้องส่งน้ ามายังประเทศไทย  
โดยไม่คิดค่าน้ าระหว่างเดือน พ.ย. – พ.ค. ของทุกปี เฉลี่ยปีละ 300 ล้านลูกบาศก์เมตร 

มติ กพช. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจฯ และให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ  ทั้งนี้ ให้ กฟผ. 
สามารถลงนามบันทึกความเข้าใจฯ กับผู้พัฒนาโครงการต่อไป เมื่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจาก
ส านักงานอัยการสูงสุดเรียบร้อยแล้ว มอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ ดังน้ี 1) ให้กรมทรัพยากรน้ าเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการก าหนดแนวทางการผันน้ าจากโครงการสตึงนัมให้รองรับความต้องการใช้น้ าในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ

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

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาโครงการดังกล่าว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ภาคตะวันออกและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน 2) ให้ ชป. รับไปเตรียมการศึกษาแนว
เส้นทางการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าให้สอดคล้องกับแนวทางที่กรมทรัพยากรน้ าจะก าหนด ให้สงป. สศช. ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเกี่ยวกับนโยบายนี้ต่อไป 

1.2 แนวทางการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสภาวะวิกฤตก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2564 – 2566 
ข้อเสนอ แนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2564 – 2566 

จัดท าขึ้นเนื่องจากประมาณการความต้องการใช้และแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2558 – 2559 (Gas plan 
2015) พบว่าความต้องการ LNG ของประเทศในช่วง ปี 2564 และ 2566 มีมากกว่าที่โครงสร้างพื้นฐานในช่วงเวลา
นั้นๆ จะสามารถรองรับได้ ดังนั้น พน. จึงได้จัดท ามาตรการต่างๆ เสนอ กพช. ดังนี้ มาตรการที่สามารถด าเนินการได้
ทันทีและได้ด าเนินการแล้ว ได้แก่ การเจรจาตกลงราคาและปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติโครงการบงกชเหนือ โดยมีการ
รับประกันอัตราขั้นต่ าในการผลิต ในช่วงปี 2562 – 2564 เพื่อให้มีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติก่อนสิ้นอายุสัมปทาน
ในปี 2565 เพิ่มขึ้น มาตรการที่จัดท าขึ้นเพ่ือเสนอ กพช. เบื้องต้น ซ่ึงจะต้องวิเคราะห์เพ่ิมเติมตัดสินใจภายในปี 
2560 ประกอบด้วย 1) การลดความต้องการใช้ไฟฟูา ได้แก่ การส่งเสริมการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป และมาตรการ
ประหยัดไฟฟูาตามช่วงเวลาที่ภาครัฐก าหนด 2) การจัดหาเช้ือเพลิง/พลังงานไฟฟูา ได้แก่ การจัดหาก๊าซธรรมชาติจาก
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย เพิ่มความสามารถในการส ารองก๊าซ LNG และเพิ่มการจัดหาพลังงานไฟฟูา 

มติ กพช. รับทราบ 
1.3 อัตรารับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนในรูปแบบ Feed – in Tariff (FiT) ส าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)  

ข้อเสนอ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) รับทราบหลักการในการรับซ้ือไฟฟ้าจาก 
ขยะชุมชนในรูปแบบ FiT ส าหรับ SPP ซึ่งมีเงื่อนไข เช่น ต้องเป็นโครงการ SPP จากเชื้อเพลิงขยะชุมชนก าลังผลิตติดตั้ง
ไม่เกิน 50 เมกะวัตต์ และก าหนดให้มีการจ่ายไฟฟูาเข้าระบบภายในปี 2563 พน. ก าหนดอัตรารับซ้ือไฟฟ้า FiT 
ส าหรับ SPP ชุมชน ดังนี้ ขยะชุมชน ก าลังผลิตติดตั้ง > 10 – 50 (เมกะวัตต์) FiTE 1.81 บาท/หน่วย FiT v,2560 
1.85 บาท/หน่วย FiT (1) 3.66 บาท/หน่วย ระยะเวลาสนับสนุน 20 ปี เงื่อนไขการรับซ้ือไฟฟ้าฯ ได้แก่ 1) เป็นโครงการ 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือเป็นโครงการภายใต้แผน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายของ มท. 2) ผู้ยื่นขอผลิตไฟฟูาต้องมีสัญญาในการรับขยะชุมชนเป็นเช้ือเพลิงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
3) สถานท่ีตั้งโรงไฟฟูาจะต้องเป็นกรรมสิทธ์ิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มติ กพช. เห็นชอบ มอบหมายให้ กกพ. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ มท. 
ก าหนดปริมาณการรับซื้อไฟฟูา โดยค านึงถึงแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศและ
น าเสนอให้ กบง. พิจารณาเห็นชอบก่อนออกประกาศรับซื้อไฟฟูาจากขยะชุมชนในรูปแบบ FiT ส าหรับผู้ผลิตไฟฟูาราย
เล็ก (SPP) 
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1.4 การรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพ้ืนดินส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร 

ข้อเสนอ การด าเนินโครงการฯ ระยะที่ 1 มีสหกรณ์ภาคการเกษตรผ่านการพิจารณา 67 ราย ปัจจุบัน
มีสหกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายไฟฟูาเข้าระบบจึงถูกการไฟฟูาฝุายจ าหน่ายบอกเลิกสัญญา และอยู่ระหว่างอุทธรณ์ต่อ กกพ . 
จ านวน 11 ราย หากการพิจารณาอุทธรณ์ฟังขึ้น เห็นควรมอบอ านาจให้ กบง. พิจารณาขยายระยะเวลาจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบเชิงพาณิชย์ พร้อมบทก าหนดโทษปรับลดอัตราค่าไฟฟูาในรูปแบบ (FiT) ลดลงไม่เกินร้อยละ 5 จาก 5.66 
บาทต่อหน่วย และหักระยะเวลาการจ่ายไฟฟูาเข้าระบบตามข้อเท็จจริงแห่งเหตุอุทธรณ์ ทั้ งนี้ อายุสัญญายังคงสิ้นสุด 
ในวันท่ี 30 ธ.ค. 2584 เช่นเดียวกับโครงการอื่น การด าเนินโครงการฯ ระยะที่ 2 กกพ. ได้หารือกับ สคก. ในประเด็น
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ส าหรับส่วนราชการ ซึ่ง สคก. เห็นว่า 1) ส่วนราชการที่ไม่มีกฎหมาย 
ให้อ านาจส่วนราชการนั้นในการผลิตและจ าหน่ายไฟฟูา 2) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ที่กฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ไม่ได้ก าหนดวัตถุประสงค์และอ านาจในเรื่องการผลิตและจ าหน่ายไฟฟูาไว้อย่างชัดเจน 3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการฯ  
ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการมีเวลาพัฒนาโครงการไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงเสนอ กพช. เลื่อนก าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์ จากเดิมภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2561 เป็นวันที่ 30 ธ.ค. 2561 นอกจากนี้ ฝุายเลขานุการเห็นว่า
เนื่องจากส่วนราชการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้มีจ านวนจ ากัด จึงเห็นควรยุติการรับซ้ือไฟฟ้าตามโครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนพื้นดินส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตรภายหลังจากการ
ด าเนินการรับซ้ือไฟฟ้าส าหรับหน่วยงานราชการจ านวน 100 เมกะวัตต์ และสหกรณ์ภาคการเกษตรจ านวน 119 
เมกะวัตต์ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

มติ ครม. : รับทราบมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 12) และมอบหมายให้ ทส. 
(กรมทรัพยากรน้ า) เป็นเจ้าภาพหลักในการก าหนดแนวทางผันน้ าจากโครงการสตึงมนัมให้รองรับความต้องการใช้น้ า  
ในเขตพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน และให้ กษ. 
(กรมชลประทาน) เตรียมการศึกษาแนวเส้นทางการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าให้สอดคล้องกับแนวทางที่กรมทรัพยากรน้ า  
จะก าหนด รวมทั้งให้ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เกี่ยวกับนโยบายนี้ต่อไป ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามที่ พน. เสนอ ทั้งนี้ ในการด าเนินการ 
ให้จัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการตามแผนดังกล่าวในแต่ละระยะให้ชัดเจน โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
แนวนโยบายการพัฒนาประเทศ ความพร้อมของพื้นที่ และภาระงบประมาณด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 24/2560 วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
130660 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) ครั้งท่ี 1/2560 
 
สารัตถะ : กบส. เสนอ ครม. ดังนี ้

 1. รับทราบผลการประชุม กบส. ครั้งท่ี 1/2560 
 2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามมติ กบส. ครั้งที่ 1/2560 และรายงานให้ สศช.  

เพื่อน าเสนอ กบส. ตามขั้นตอนต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กบส. ได้ประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 4 พ.ค. 2560 โดยสรุปผลการประชุมที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย  

1.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร กษ. มีแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2560 รวม 24 
โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,358.41 ล้านบาท มีแผนงานส าคัญ เช่น พัฒนาศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ จัดตั้งมินิมอล 
อตก. ก่อสร้างและปรับปรุงสุขอนามัยท่าเทียบเรือ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์/การพัฒนา
ระบบการน าเข้า – ส่งออก ค้าเกษตร และพัฒนาระบบ E – Commerce 

1.2 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม อก. ได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ 2559 จ านวน 
83.895 ล้านบาท พัฒนาสถานประกอบการรวม 319 ราย พัฒนาบุคลากรรวม 6,075 คน และลดต้นทุนโลจิสติกส์
ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,940 ล้านบาท ส าหรับปีงบประมาณ 2560 มีแผนการด าเนินงาน จ านวน 
16 โครงการ วงเงิน 46.7368 ล้านบาท มีเปูาหมายพัฒนาสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 297 ราย คาดว่าจะลด
ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ไม่น้อยกว่า 1,600 ล้านบาท พัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่า 1,080 คน และพัฒนาการเช่ือมโยงโซ่
อุปทานไม่น้อยกว่า 10 โซ่อุปทาน 

1.3 การเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข้า การส่งออก และโลจิสติกส์ โดยได้พัฒนา NSW 
เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลการผ่านพิธีศุลกากรระหว่างกรมศุลกากรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.)/กษ. (สศก.)  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ
บริการของประเทศด าเนินการอย่างมีเอกภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ได้ครบถ้วน รวมทั้งได้พัฒนาการเช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญาต ใบรับรอง หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการน าเข้า
การส่งออก และโลจิสติกส์ผ่านระบบ NSW ครบทั้ง 36 หน่วยงาน 

มติ กบส. รับทราบความคืบหน้าการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไทย 
2. ความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศของ คค. 

2.1 คค. มีแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศในด้านต่างๆ เช่น  
แผนแม่บทโครงข่ายทางพิเศษใหม่ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2557 – 2567) แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษ
ระหว่างเมืองเพื่อเช่ือมโยงฐานการผลิตและประตูการค้า 20 ปี (พ.ศ. 2540 – 2559) แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น การปรับปรุงท่าอากาศยานแม่สอด การสร้างสะพานตากใบ การพัฒนา
พื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มของโครงการลงทุน แผนการลงทุนภายใต้แผนงานโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมีโครงการ
ด้านคมนาคมและโลจิสติกส์เพื่อรองรับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน 
พ.ศ. 2560 เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างโครงการต่างๆ กบส. มีความเห็นประกอบการรายงานของ คค. ในประเด็น
ต่างๆ เช่น 1) ต้องมีการกระจายการลงทุนและพัฒนาระบบขนส่งคมนาคมทั้งถนนและรางไปยังเมืองหลักที่ส าคัญ  
ในภูมิภาค อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น นครราชสีมา พิษณุโลก 2) ควรพิจารณาแนวทางการให้เอกชน 
มีส่วนร่วมในการลงทุน 3) ควรพิจารณาแนวทางหรือมาตรการจูงใจให้เกิดการกระจายเที่ยวบินในเส้นทางบินภูมิภาค 

มติ กบส. รับทราบและมอบหมายให้ คค. รับความเห็นของ กบส. ไปพิจารณาประกอบการด าเนินการ 
3. แนวทางการจัดต้ังหน่วยงานบริหารจัดการและพัฒนาระบบ NSW (PMO/NSW Operator) ของ

คณะอนุกรรมการจัดตั้งหน่วยงานบริหารจัดการและพัฒนาระบบ NSW กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ NSW 
แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับนโยบาย มี กบส. เป็นกลไกขับเคลื่อนเชิงนโยบายที่ก ากับดูแลนโยบายด้านโลจิสติกส์
ในภาพรวมของประเทศ 2) ระดับบริหารนโยบาย เสนอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและก ากับดูแลระบบ 
NSW (อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานอนุกรรมการ) เพื่อก ากับดูแล บริหารนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนา 
การให้บริการระบบ NSW ของประเทศ 3) ระดับปฏิบัติการ เสนอให้กรมศุลกากรจัดตั้งส านักบริหารจัดการและก ากับ
ดูแลพัฒนาระบบ NSW เพื่อท าหน้าที่ก าหนดแนวทาง จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ และบูรณาการแผนงาน 
และแผนงบประมาณ รวมทั้งเสนอให้มีองค์กรผู้ให้บริการระบบ NSW ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ เพื่อลดภาระงบประมาณ
และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และเสนอให้ยกเลิกค าสั่ง กบส . ที่ 2/2553 และที่ 1/2559 เนื่องจาก
คณะอนุกรรมการฯ ตามค าสั่งดังกล่าวปฏิบัติภารกิจเสร็จสิ้น 

มติ กบส. เห็นชอบกลไกการบริหารงานภายใต้ กบส. ในรูปแบบคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบาย 
และก ากับดูแลระบบ NSW และมอบหมายฝุายเลขานุการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและก ากับดูแลระบบ NSW โดยพิจารณาองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ เห็นชอบ 
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ในหลักการให้จัดตั้งส านักบริหารจัดการและก ากับดูแลพัฒนาระบบ NSW โดยมอบหมายให้กรมศุลกากรรับไป
ด าเนินการปรับโครงสร้างองค์กรรองรับตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น มอบหมายให้ส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ให้ความร่วมมือและถือปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาการให้บริการระบบ NSW ของคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบาย 
และก ากับดูแลระบบ NSW ที่จะจัดตั้งขึ้น เห็นชอบให้ยกเลิกค าสั่ง กบส. ที่ 2/2553 และที่ 1/2559 

4. ความคืบหน้าการด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐ รายสินค้า
ยุทธศาสตร์ (น้ าตาล ข้าว ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย) ภาพรวมสิ่งที่หน่วยงานต้องด าเนินการ  
สรุปได้ดังน้ี 1) พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค าขอใบอนุญาต/ใบรับรอง และค าขออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานภาครัฐ (B2G) และระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (G2G) ผ่านระบบ NSW 2) พัฒนา
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลกับ 3 หน่วยงาน (กรมการปกครอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร) เพื่อลดเอกสารยืนยัน 
ตัวบุคคล 3) พัฒนาระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยรูปแบบ e – Payment ผ่านระบบ NSW หรือ e – Billing 
เพื่อลดการเดินทางมาติดต่อช าระเงินที่หน่วยงาน 4) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง  
5) ตรวจสินค้าร่วมกันของหน่วยงานควบคุม ณ ท่า/ที่ น าเข้าหรือส่งออก 6) พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนและการอนุญาต
วัตถุอันตราย ณ จุดเดียว และปัจจุบันเริ่มน าร่องกับกระบวนงานการน าเข้าในกลุ่มสินค้าวัตถุอันตราย ยางพารา น้ าตาล 
และสินค้าท่ีขอใช้สิทธ์ิ BOI ในรูปแบบ Single Form 

มติ กบส. มอบหมายให้ ส านักงาน ก.พ.ร. น าข้อเสนอแนะการปรับลดขั้นตอนกระบวนการท างาน 
ของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ประกอบการพิจารณาก าหนดเป็นตัวช้ีวัดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และใช้ประกอบการด าเนินการในกรณีที่เห็นว่า ขั้นตอนและระยะเวลาดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรี  
เพื่อพิจารณาจัดล าดับความส าคัญสิ่งที่ต้องด าเนินการ โดยก าหนดระยะเวลาด าเนินการและงบประมาณที่ต้องการ  
การสนับสนุน และส่งให้ส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อรายงานผลการด าเนินงานให้ กบส. ต่อไป เห็นชอบให้ยกเลิก
คณะอนุกรรมการเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ (น้ าตาล ข้าว 
ยางพารา สินค้าแช่แข็ง และวัตถุอันตราย ) โดยให้การติดตามประเมินผลปรับลดขั้นตอนกระบวนการท างาน 
ของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ และการพิจารณาแนวทางการยกร่างกฎหมายกลางเพื่อก าหนดมาตรฐาน
กระบวนงาน ขั้นตอนการท างาน หรือระยะเวลาการปรับลดขั้นตอนการน าเข้า ส่งออก เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ  
ของคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและก ากับดูแลระบบ NSW ที่จะจัดตั้งขึ้นพิจารณา เพื่อเสนอ กบส. ต่อไป 

5. (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ จัดท าขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการให้เก็บเกี่ยวมูลค่าเพิ่มจากโซ่อุปทาน 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ และยกระดับประสิ ทธิภาพระบบอ านวย
ความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ (1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบ 
ห่วงโซ่อาหาร (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาปัจจัย
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สนับสนุนด้านโลจิสติกส์ สศช. จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อเสนอ กบส. และคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป กบส. มีความเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น (1) ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการให้ส าเร็จและใช้ประโยชน์
ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด (2) ควรเตรียมความพร้อมของท่าเรือแหลงฉบังให้เป็นจุดน าเข้า – ส่งออกสินค้าของ 
กลุ่มประเทศ CLMV (Cambodia – Laos – Myanmar – Vietnam) (3) ควรให้ความส าคัญกับการใช้ประโยชน์ของ
ระบบ E – Commerce ที่จะสามารถสนับสนุนการค้าสู่ผู้บริโภคได้โดยตรง 

มติ กบส. เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ และมอบหมายให้ฝุายเลขานุการฯ รับความเห็น
ของ กบส. ไปปรับปรุง (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตาม
ขั้นตอนต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธานกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศเสนอ 

2. ให้ กค. (กรมศุลกากร) รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการจัดตั้ง
ส านักงานบริหารจัดการและก ากับดูแลพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย 
 


