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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2560 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260960 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบในหลักการแนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนให้สามารถยกระดับการพัฒนากิจการและ
การตลาดของวิสาหกิจชุมชนให้อยู่ในระดับแข่งขันได้ ดังนี้ 

1. แนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนด้านเงินทุนเพื่อยกระดับการพัฒนากิจการผ่านโครงการจัดตั้งกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน วงเงิน 3,500 ล้านบาท 

2. การส่งเสริมตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชนผ่านโครงการ“วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กรมส่งเสริมการเกษตรได้น าเรียนเสนอเรื่อง ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน เพื่อรายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าในการด าเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนของคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งปัญหาและข้อจ ากัดต่างๆ ในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบัน เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 

2. คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจ
ชุมชน แต่ให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 

3. รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) มีบัญชาให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท ามาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยในส่วนของวิสาหกิจชุมชนได้เสนอแนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน
ด้านเงินทุน เพื่อยกระดับการพัฒนากิจการผ่านโครงการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน วงเ งิน 
3,500 ล้านบาท ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2561-2563) โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก รวมทั้งเรื่องการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนและใช้ช่ืองานว่า “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาและเห็นชอบในหลักการ
ดังกล่าว 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน และการจัดงาน
วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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4. จากผลการเข้าร่วมประชุมและข้อสั่งการดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอแนวทางในการให้ความ
ช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนด้วยการจัดท าโครงการ 2 โครงการ ดังน้ี 

4.1 โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งทุน
และกลไกสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน ผ่านการส่งเสริม สนับสนุน
ด้วยการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีด้านการผลิต การตลาด รวมทั้งการรับรองคุณภาพและ
แหล่งก าเนิดสินค้า เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ ในวงเงิน 3,500 ล้านบาท 
ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี (2561-2563) จึงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบในหลักการ ก่อนด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

4.2 โครงการ “จัดงานวิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” โดยฝุายเลขานุการคณะกรรมการได้น าเสนอรูปแบบการ
จัดงานต่อรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ดังนี ้

(1) วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่อง วิสาหกิจชุมชน ผลงานการ
ส่งเสริมโดยหน่วยงานต่างๆ และเพื่อเพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน 

(2) รูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ และจ าหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนภายใต้
แนวคิด “Smart Product By วิสาหกิจชุมชน” 

(3) ระยะเวลาด าเนินการ ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

มติ ครม. : 1. รับทราบแนวทางการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนด้านเงินทุน ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ต่อไป 

2. เห็นชอบในหลักการการส่งเสริมตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชนผ่านโครงการ “วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018” 
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในการด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2560 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260960 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอและการยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขต

ปฏิรูปท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอ
และการยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะ  
ของประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอและการยินยอม  
หรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กษ. ได้เสนอ เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการยินยอมหรืออนุญาต

ให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ พ .ศ. .... เพื่อให้มี 
ผลใช้บังคับภายใน ๙๐ วันนับแต่วันท่ีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีหลักการส าคัญให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีอ านาจยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดิน  
ในเขตปฏิรูปที่ดินส าหรับกิจการที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้   
(๑) กิจการด้านพลังงาน (๒) กิจการด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่อาจหาได้จากแหล่งอื่นนอกจากที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(๓) กิจการอันเป็นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ โดยผู้ยื่นค าขอจะได้รับความยินยอมหรืออนุญาตได้ต่อเมื่อเกษตรกร  
ผู้จะได้รับผลกระทบในพื้นที่น้ันได้รับการเยียวยาหรือชดเชยตามข้อตกลงหรือตามเง่ือนไขที่ก าหนด และต้องจัดให้มีกิจกรรม
เพื่อรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แผนฟื้นฟูที่ดิน และช าระค่าตอบแทนการใช้ที่ดินเข้าสู่กองทุนการปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมทั้งนี้ การยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินท่ีมีขนาดเนื้อท่ีเกิน ๕๐๐ ไร่ หรือระยะเวลาการขอใช้เกิน ๓๐ ปี  
หรือที่ดินที่รัฐได้ปรับปรุงพัฒนาเพื่อการปฏิรูปที่ดินส าหรับจัดให้แก่สถาบันเกษตรกรไว้แล้ว ต้องขออนุมัติต่อ ครม .  
ก่อนพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาต 

 

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

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะ
ของประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการขอและการยินยอมหรืออนุญาตให้
ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ พ .ศ. .... ตามที่ กษ. 
เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยรับความเห็นของ พน. ทส. และข้อสังเกตของ สลค. ไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2560 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260960 
 
เรื่อง : ขออนุมัติการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี ๒๕๖๐/๖๑ ภายใต้ 

มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติให้ กษ. ด าเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 
2. อนุมัติงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 1,421.96 ล้านบาท 

ในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เหตุผลความจ าเป็น ยังผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ 

- ผลผลิต          ๔.๖๒   ล้านตัน 
- ความต้องการ   ๗.๔๑   ล้านตัน 
- ขาด               ๒.๗๙   ล้านตัน 

2. วัตถุประสงค์ 
(๑) เพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ 
(๒) กระจายผลผลิตจากสัดส่วน ต้นฝน : ปลายฝน :  แล้ง ๗๒ : ๒๓ : ๕ : เป็น ๓๐ : ๒๐ : ๕๐ 
(๓) เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวท่ีให้ผลตอบแทนต่ ากว่า 
(๔) เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน จากการจัดระบบการผลิตที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป้าหมาย  

ปรับเปูาหมายที่แจ้งส านักงบประมาณเดิม ๓.๓๖ ล้านไร่ เป็น ๐.๗ ล้านไร่ ในพื้นที่ ๓๑ จังหวัด งบประมาณปรับ
งบประมาณจาก ๗,๗๒๓.๘๔๓ ล้านบาท เป็น ๑,๔๒๑.๙๕ ล้านบาท ประกอบด้วย 

- เงินอุดหนุนให้เกษตรกรเพื่อการเรียนรู้ ไร่ละ ๒,๐๐๐ บาท รายละไม่เกิน ๑๕ ไร่ ผ่าน ธ.ก.ส. ๑,๔๐๐ ล้านบาท 
- งบด าเนินงาน ค่าหักโอนบัญชี ค่าประชาคมรับสมัคร และค่าอบรมถ่ายทอดความรู้ ๒๑.๙๕ ล้านบาท 

สาเหตุที่ปรับลด เพราะระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเกษตรกรจ ากัด ต้องอบรมให้ความรู้แก่เกษตรก่อน  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
ใช้ภายในประเทศ กระจายผลผลิตให้ออกสู่ตลาดสม่ าเสมอ เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทน การปลูกข้าวที่ให้
ผลผลิตตอบแทนที่ต่ ากว่า ช่วยให้ เกษตรกรมีรายได้มั่ งคง ยั่ งยืน  
จากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมุนเวียนในระบบปลูกข้าว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การเพาะปลูก เพื่อให้มีความรู้ สามารถเตรียมดินและเพาะปลูกถูกวิธีภายในเดือนธันวาคม 
3. ขั้นตอน/วิธีการ 

ต.ค. – ธ.ค. รับสมัคร ตรวจสอบคณุสมบัติเกษตรกร 
พ.ย. – ธ.ค. อบรมเกษตรกร  
พ.ย. – ธ.ค. เพาะปลูก 
พ.ย. – ม.ค. ตรวจสอบการเพาะปลูกของเกษตรกร 
พ.ย. - ม.ค. จ่ายเงินอุดหนุน 

4. ผลการด าเนินงาน 
ฤดูแล้งปี ๒๕๕๙/๖๐ เปูาหมาย ๒ ล้านไร่ งบประมาณ ๑๐๓.๗๖๕ ล้านบาท ด าเนินการได้ ๑๔๘,๙๔๙ ไร่ 

เกษตรกรได้ผลตอบแทนมากกว่าการปลูกข้าวเฉลี่ย ๓๐๐ บาทต่อไร่ (ที่มา : รายงาน สศก.) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
จากก่อนมีโครงการรวม ๒๗๙.๒๕ ล้านบาท ต่ ากว่าเป้าหมายเน่ืองจาก เง่ือนไขไม่จูงใจ (เงินกู้ดอกเบี้ย ๗ % เกษตรกร
จ่าย ๔ %รัฐสนับสนุน ๓% เกษตรกรไม่สามารถกู้ได้เนื่องจากหนี้สินเต็มวงเงินสามารถกู้ได้เพียง ๓๙๕ ราย  
วงเงิน ๑๐.๕๗ ล้านบาท เกษตรกรขาดความมั่นใจเนื่องจากเกษตรกรไม่เคยเพาะปลูก ไม่กล้าลงทุน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็น
ของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
ส าหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี้ 
2.1 เร่งรัดการด าเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จ เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ เพื่อให้การใช้จ่าย

งบประมาณเป็นไปตามาวัตถุประสงค์ของโครงการในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้ตามแผนท่ีก าหนดและเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของการใช้งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี  
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 

2.2 ให้เร่งด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งช้ีแจงท าความเข้าใจในรายละเอียดและเง่ือนไขของ
โครงการให้เกษตรกรรับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง รวมทั้งก ากับดูแลการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานโครงการด้วย 

2.3 การก าหนดให้พื้นที่ที่สามารถเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ต้องไม่ใช่พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการอื่นที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวในฤดูนาปรัง ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง  
ปี 2561 และโครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ฤดูนาปรัง ปี 2561 (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560) และ
จะต้องไม่ใช่พื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกข้าวไปประกอบกิจกรรมอื่นเป็นการถาวรไป



7 

 

แล้ว ได้แก่ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านา  
ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ โครงการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการท านาหญ้า และโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็น
เกษตรกรรมทางเลือกอื่น (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2559) และโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน
นาข้าว (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม 2560) 

3. ในการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรโดยผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั้น 
กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) จะต้องไม่หักเงินท่ีเกษตรกรพึงได้รับจากโครงการไปใช้
เพื่อการอื่นก่อน เช่น การช าระหนี้ที่เกษตรกรมีอยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 

4. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 
2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2560 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260960 
 
เรื่อง : ขออนุมัติงบกลางปี 2560 รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อด าเนินการโครงการส าคัญ

ภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560–2564) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติงบกลางปี 2560 รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน 77.5284 ล้านบาท 
เพื่อให้สามารถเริ่มด าเนินการโครงการส าคัญภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ. 2560 – 
2564) ตามเปูาหมายที่วางไว้ต่อไป 

2. อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ส าหรับการด าเนินการโครงการ 5 โครงกร ตามนัยมาตรา 23 
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณที่จะใช้ส าหรับงานด าเนินการเอง 
กษ. (กรมชลประทาน) จะขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามความเหมาะสม
ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. กรมชลประทานมีโครงการส าคัญตามมติคณะรัฐมนตรี (๔ ม.ค. ๖๐) จ านวน 8 โครงการ ซึ่งส านักงบประมาณ

ได้แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ภายในกรอบวงเงิน ๗๘๕,๓๐๗,๘๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบกลาง ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ านวน ๗๗,๕๒๘,๔๐๐ บาท ส่ วนที่ เหลือให้  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับแผนฯ ปี  พ .ศ.  ๒๕๖๑  
จ านวน ๗๐๗,๗๗๙,๔๐๐ บาท ดังนี ้

(1) โครงการศึกษาเพื่อจัดท าแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก วงเงิน ๒๕ ล้านบาท 
แบ่งเป็น งบกลาง ปี ๖๐ จ านวน ๗.๕ ล้านบาท และ งบปี ๖๑ จ านวน ๑๗.๕ ล้านบาท 

(2) โครงการปรับปรุงคลองชลประทานพานทอง เพื่อรองรับระบบการผันน้ าจากคลองชลประทานพานทอง 
ไปยังอ่างเก็บน้ าบางพระ วงเงิน ๒๕๙.๑๓๔๒ ล้านบาท แบ่งเป็น งบกลาง ปี ๖๐ จ านวน ๒๐ ล้านบาท และงบปี ๖๑ 
จ านวน ๒๓๙.๑๓๔๒ ล้านบาท 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้กรมชลประทานสามารถท าข้อผูกพันงบประมาณได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(3) โครงการระบบสูบผันน้ าคลองสะพาน-อ่างเก็บน้ าประแสร์ วงเงิน ๓๕ ล้านบาท แบ่งเป็น งบกลาง ปี ๖๐ 
จ านวน ๕.๗๑๒๕ ล้านบาท และงบปี ๖๑ จ านวน ๒๙.๒๘๗๕ ล้านบาท 

(4) โครงการอาคารอัดน้ าท้ายอ่างเก็บน้ าประแสร์ วงเงิน ๔๒ ล้านบาท แบ่งเป็น งบกลาง ปี ๖๐ จ านวน ๘.๔๒๕๙ ล้านบาท 
และงบปี ๖๑ จ านวน ๓๓.๕๗๔๑ ล้านบาท 

(5) โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ าดอกกราย วงเงิน ๔๕.๖๓๔๐ ล้านบาท แบ่งเป็น งบกลาง ปี ๖๐ จ านวน ๑๐.๑๕ ล้านบาท 
และงบปี ๖๑ จ านวน ๓๕.๔๘๔๐ ล้านบาท 

(6) โครงการอาคารบังคับน้ าในแม่น้ าระยอง วงเงิน ๑๔๙.๖๔๔๖ ล้านบาท โดยใช้งบปี ๖๑ ทั้งหมด 
(7) โครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ าหนองปลาไหล วงเงิน ๑๕๘.๘๙๕๐ ล้านบาท แบ่งเป็น งบกลาง ปี ๖๐ 

จ านวน ๒๕.๖ ล้านบาท และงบปี ๖๑ จ านวน ๑๓๓.๒๙๕๐ ล้านบาท 
(8) โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ าหน้าพระธาตุ ระยะที่ 2 วงเงิน ๗๐ ล้านบาท แบ่งเป็น งบกลาง ปี ๖๐ 

จ านวน ๐.๑๔ ล้านบาท และงบปี ๖๑ จ านวน ๖๙.๘๖ ล้านบาท 
๒. มี ๕ โครงการที่ต้องด าเนินการในลักษณะจ้างเหมาก่อสร้าง จึงจ าเป็นต้องเสนอต่อ ครม. เพื่ออนุมัติให้ก่อหนี้

ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามนัยมาตรา ๒๓ วรรคสี่ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2560 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260960 
 

เรื่อง : ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้าย พ.ศ. 2560 – 2565 

 

สารัตถะ : ส านักงาน ปปง. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
1. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง

การเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2560 – 2564 
2. เห็นชอบให้ ส านักงาน ปปง. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ 

พ.ศ. 2560 – 2565 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ส านักงาน ปปง. รายงานว่า คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) ในคราว

ประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2560 ได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ พ.ศ. 2560 – 2564 ซึ่งมี
รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ 
ระบบการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ของประเทศไทยมีประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
2. พันธกิจ 

2.1 พัฒนาระบบการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงของประเทศไทยให้มีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

2.2 ยกระดับงานการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยมีส านักงาน 
ปปง. เป็นศูนย์กลางบูรณาการทั้งด้านกฎหมาย นโยบาย มาตรการ และการปฏิบัติ 

2.3 ก ากับดูแลภาคธุรกิจ องค์กรไม่แสวงหาก าไร และนิติบุคคลที่มีประสิทธิผล สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ปปง./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ระบบการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของประเทศไทย 
มีประสิทธิผล เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และหลักธรรมาภิบาล 
2.4 ด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ

การร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูงทั้งในและต่างประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ใช้เป็นกรอบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานในเชิงบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ของประเทศในภาพรวม ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ซึ่งส านักงาน ปปง. และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 – 2564 ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
จากการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่
มีอานุภาพท าลายล้างสูง มีเปูาประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 

(1) หน่วยก ากับตรวจสอบมีความเข้าใจ และมีระบบการก ากับตรวจสอบที่สอดคล้องกับความเสี่ยง  
ซึ่งกลยุทธ์ที่จะบรรลุเปูาประสงค์นี้คือ การประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ 
การร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์  
ที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทุกภูมิภาคเพื่อน าไปก าหนดแผนงาน นโยบายและมาตรการด้านการก ากับตรวจสอ บ  
และการพัฒนาระบบการก ากับตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงโดยครอบคลุมธุรกิจและผู้ประกอบอาชีพทุกประเภท
ที่มีความเสี่ยง 

(2) ภาคธุรกิจเข้าใจและด าเนินการตามความเสี่ยง และปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินฯ ซึ่งมีกลยุทธ์คือ การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
ด้านการฟอกเงินฯ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินฯ 

(3) การด าเนินมาตรการทางการเงินแบบมุ่งเปูาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายอย่างมีประสิทธิ ผล  
โดยมีกลยุทธ์คือ การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจพัฒนาระบบการระบุ ติดตามตรวจสอบลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงสูงรวมทั้งบุคคลที่ถูก
ก าหนด รวมทั้งเพิ่มช่องทางการเผยแพร่รายช่ือบุคคลที่ถูกก าหนดด้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างระบบการป้องกันองค์กรไม่แสวงหาก าไร/นิติบุคคลจากการฟอกเงิน การสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง   
มีเปูาประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 
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(1) องค์กรไม่แสวงหาก าไร/นิติบุคคลตระหนักและด าเนินการสอดคล้องกับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้ถูกใช้เป็น
ช่องทางการฟอกเงินฯ โดยมีกลยุทธ์คือ การประเมินความเสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหาก าไร /นิติบุคคลทุกประเภทโดย
ละเอียด และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแบบมุ่งเปูาโดยพิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง 

(2) มีการก ากับดูแลองค์กรไม่แสวงหาก าไรและนิติบุคคลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยมีกลยุทธ์คือ 
การพัฒนาระบบการก ากับตรวจสอบองค์กรไม่แสวงหาก าไร/นิติบุคคลให้สอดคล้องกับความเสี่ยง การส่งเสริมให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อก าหนดที่องค์กรไม่แสวงหาก าไร/นิติบุคคลต้องด าเนินการ การส่งเสริมความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานขององค์กรไม่แสวงหาก าไร/นิติบุคคล การก ากับดูแลองค์กรไม่แสวงหาก าไร/นิติบุคคลตามความเสี่ยงและใช้
มาตรการลงโทษท่ีเหมาะสมกับองค์กรไม่แสวงหาก าไร/นิติบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับงานด้านข่าวกรองทางการเงิน เปูาประสงค์คือมีการรายงานข่าวกรองทางการเงิน
เชิงยุทธศาสตร์ และเชิงรุกที่น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ โดยมีกลยุทธ์คือ  
การพัฒนาข่าวกรองเชิงยุทธศาสตร์ และข่าวกรองเชิงรุกให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ครอบคลุมทุดภาคส่วน ทุกภูมิภาค และสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมทั้งการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจด้านข่าวกรองทาง
การเงิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย และการด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิดตามความเสี่ยง มีเปูาประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 

(1) มีการบูรณาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดโดยเน้น
อาชญากรรมที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมทั้งภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ โดยมีกลยุทธ์คือ การจัดตั้งชุดปฏิบัติการ
ร่วมด าเนินการกับทรัพย์ที่ได้มาจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่มี
ความเสี่ยงสูง 

(2) สามารถยึด/อายัด และริบทรัพย์เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะทรัพย์ที่มาจากอาชญากรรมที่มีความเสี่ยง
สูง โดยมีกลยุทธ์คือ การด าเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดให้สอดคล้องกับความเสี่ยง การใช้
มาตรการด าเนินการกับทรัพย์สินท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเพื่อสนับสนุนการด าเนินคดีมูลฐาน/คดีอาญาฟอกเงิน 
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การวิเคราะห์ธุรกรรมเพื่อระบุและขยายเครือข่ายผู้กระท าความผิดและ
ทรัพย์ท่ีได้มาจากการกระท าความผิด การสกัดกั้นและตรวจจับการลักลอบขนเงินข้ามแดน และการน ามาตรการทางภาษี
มาใช้ด าเนินการกับผู้กระท าความผิดกรณีที่ไม่สามารถด าเนินคดีความผิดมูลฐานได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับการด าเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย  
มีเปูาประสงค์คือ มีการด าเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม
กับความเสี่ยง โดยมีกลยุทธ์คือ การสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย การเพิ่มประสานงานและความร่วมมือในการด าเนินคดีอาญาฟอกเงิน และการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย การเพิ่มการสืบสวนคดีอาญาฟอกเงินควบคู่กับคดีมูลฐาน การเพิ่มการสืบสวนคดีอาญา
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สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายควบคู่กับคดีก่อการร้าย และการน าการสืบสวนทางการเงินมาใช้ในการด าเนินคดี
อาญาฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องท้ังในและต่างประเทศรวมท้ังภาคประชาสังคม มีเปูาประสงค์ 2 ประการ ได้แก่ 

(1) มีเครือข่ายความร่วมมือครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคม โดยมีกลยุทธ์คือ  
การแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือใหม่ๆ และสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ 

(2) เครือข่ายมีการประสานงานและตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลยุทธ์คือ การส่งเสริมความ
ร่วมมือเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (กฎหมาย/นโยบายและมาตรการ/บุคลากร/ฐานข้อมูล) 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีเปูาประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 

(1) มีกฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายและมาตรการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินฯ โดยมีกลยุทธ์คือ การปรับปรุงกฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายและมาตรการด้านการปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินฯ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของไทยและมาตรฐานสากล 

(2) มีโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลังท่ีเหมาะสม บุคลากรมีขีดความสามารถท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ โดยมีกลยุทธ์คือ การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร อัตราก าลัง และอ านาจ
หน้าที่ให้เหมาะสมกับภารกิจ การก าหนดอ านาจหน้าที่ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการด าเนินคดีอาญาฟอก
เงิน และคดีอาญาสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การจัดตั้งและด าเนินการศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ รวมถึงเทคโนโลยีทางการเงิน และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในทุกด้าน 

(3) มีระบบฐานข้อมูลด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของทุก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีความเชื่อมโยง และใช้ประโยชน์ได้ โดยมีกลยุทธ์คือ การพัฒนาระบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูลให้
มีความถูกต้อง ทันสมัย เช่ือมโยง เข้าถึงได้ และสามารถน าไปใช้ประกอบการก าหนดนโยบาย/มาตรการด้านการปูองกัน
และปราบปรามการฟอกเงินฯ รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

(4) มีระบบการก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินฯ โดยมีกลยุทธ์คือ การพัฒนาระบบการก ากับ ติดตาม และการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
แพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง มีเปูาประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 

(1) หน่วยงานรัฐและภาคธุรกิจมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีทางการเงิน สามารถปรับตัว และมีความพร้อม
ในการน านวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการด าเนินงาน
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ของภาคธุรกิจ โดยมีกลยุทธ์คือ การส่งเสริมให้มีการวิจัยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี พัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทาง
การเงินใหม่ๆ การส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างหน่วยงานรัฐ แบะภาคธุรกิจเกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ให้มีความรู้และความพร้อมที่เท่าทันกันและขจัดอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ 

(2) ปูองกันการน านวัตกรรมทางเทคโนโลยีไปใช้เพื่อการฟอกเงินฯ โดยมีกลยุทธ์คือการวิเคราะห์รูปแบบ
วิธีการฟอกเงินฯ และแนวโน้มการฟอกเงินฯ ที่แสวงประโยชน์จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และส่งต่อรายงานการ
วิเคราะห์ไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน ารายงานการวิเคราะห์ไปก าหนดนโยบายและมาตรการในการ
ก ากับตรวจสอบ 

(3) มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เพิ่มขึ้น โดยมีกลยุทธ์
คือ การน านวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาช่วยในการสืบสวน ขยายผล และด าเนินคดีกับตัวผู้กระท าความผิด และทรัพย์สิน 
ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 

4. กลไกขับเคลื่อน 
ส านักงาน ปปง. จะติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานโดยหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งสรุปปัญหา 

อุปสรรค และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อรายงานให้คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ
คณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 

ความเห็นของ กษ 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

1) ร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความเหมาะสม 
โดยเฉพาะการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและการขับเคลื่อน ซึ่งมีการยกระดับให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกิด
ความร่วมมือและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ โดย กษ. ซึ่งมีภารกิจ
หลักในการก ากับดูแลสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร ได้ก าหนดให้มีการจัดระดับช้ันคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ 
ด้วยหลักการบัญชีให้ได้มาตรฐานและโปร่งใสตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งด าเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์  
(กสส.) และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.) ดังนั้น จึงเห็นด้วยกับร่างยุทธศาสตร์ชาติฯ ข้างต้น 

2) ควรมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ (1) ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้างต้น สมควรให้ความส าคัญกับการสร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจในการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เกิดเป็นรูปธรรม และ (2) ขอเพิ่มหน่วยงานของ กษ. 
(นอกเหนือจาก กสส.) ในหัวข้อหน่วยงานภาครัฐในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ กษ. คือ ตส. เนื่องจากเป็น
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ทางกฎหมายโดยตรง คือการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร รวมทั้งก าหนด
ระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และสถาบันเกษตรกร 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ ส านักงาน ปปง. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2560 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260960 
 
เรื่อง : การด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

เกาหลี 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบการด าเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงฯ ที่ 2375 (ค.ศ. 2017) เกี่ยวกับ
มาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 

 2. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
2.1 ถือปฏิบัติในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2 มอบหมาย พณ. เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามวรรค 4-5 วรรค 13-16 และวรรค 18 

ของข้อมติฯ ที่ 2375 (ค.ศ. 2017) และมาตรการตามข้อมติฯ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาระส าคัญของวรรคดังกล่าว 
2.3 มอบหมาย รง. เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการตามวรรค 17 ของข้อมติฯ ที่  2375  

(ค.ศ. 2017) และมาตรการตามข้อมติฯ อ่ืนฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับสาระส าคัญของวรรคดังกล่าว 
2.4 มอบหมายส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติก าหนดแนวทางการด าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง ต่อเรือที่มีความเกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ซึ่งรวมถึงมาตรการตามวรรค 7-12 
และวรรค 22 โดยเป็นไปตามกฎหมายภายในของไทย ทั้งนี้ กต. ได้จัดการประชุมเพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามข้อมติ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งมีสาระส าคัญส่วนหนึ่งเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจต่อการด าเนินการต่อเรือ
ข้างต้นตามพันธกรณีระหว่างประเทศจากข้อมติฯ ที่เกี่ยวข้อง 

2.5 ปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการลงโทษสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีให้ทันสมัย  
ตามข้อมูลเว็บไซต์ของสหประชาชาติ (http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718) ทั้งนี้ สหประชาชาติ 
จะปรับปรุงรายช่ือบุคคล องค์กร และเรือที่ถูกมาตรการลงโทษภายใต้หัวข้อ “Sanctions List Materials” เป็นระยะ
และจะก าหนดรายการสิ่งของภายใต้หัวข้อ “Prohibited Items” ในภายหลัง 

2.6 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องพึงระวังและด าเนินการให้เป็นไปตามข้อมติฯ 

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

เพื่อให้สามารถปฏิบัติมาตรการต่างๆ ตามพันธกรณี เพื่อรักษา
ความสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 

http://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1718)%20ทั้งนี้
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2.7 แจ้งการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้ กต. ทราบเพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติต่อไป 
และหากพบข้อขัดข้องหรืออุปสรรคในการปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว ขอให้แจ้ง กต.ทราบด้วย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. หลังจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้รับรองข้อมติฯ ที่ 2371 (ค.ศ. 2017) เพื่อออกมาตรการ

ลงโทษภายหลังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีทดลองขีปนาวุธในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2560 
ต่อมา เมื่อวันท่ี 2 กันยายน 2560 (ตามเวลานครนิวยอร์ก) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีได้ทดลองระเบิด
นิวเคลียร์ ครั้งที่ 6 (นับตั้งแต่การทดลองครั้งแรกเมื่อปี 2549) ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ประกาศว่า ประสบความส าเร็จในการทดลองระเบิดไฮโดรเจน 

2. ข้อมติฯ ที่ 2375 (ค.ศ. 2017) มีสาระส าคัญในส่วนของมาตรการลงโทษโดยสังเขป ดังนี้ 
2.1 การปรับปรุงรายชื่อบุคคลและองค์กร ตลอดจนรายการสิ่งของที่ถูกมาตรการลงโทษ 

2.1.1 วรรค 3 เพิ่มรายชื่อบุคคลและองค์กรที่ถูกมาตรการอายัดทรัพย์สินและห้ามเดินทาง 
2.1.2 วรรค 4 เพิ่มรายการสิ่งของ สินค้า วัสดุ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธที่มี

อานุภาพท าลายล้างสูงและวัสดุที่ใช้ได้สองทาง ที่ห้ามน าเข้า ส่งออก น าผ่าน (เช่น อาวุธยุทโธปกรณ์ อาวุธที่มีอนุภาพ
ท าลายล้างสูง วัสดุที่ใช้ได้สองทางที่อาจเกี่ยวข้องกับอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง สินค้าฟุุมเฟือย เป็นต้น) ตามวรรค 8 
ของข้อมติฯ ที่ 1718 (ค.ศ. 2006) ซึ่งสหประชาชาติจะก าหนดรายการเพิ่มเติมดังกล่าวในภายหลัง และจะมี 
การปรับปรุงรายการดังกล่าวทุก 12 เดือน 

2.1.3 วรรค 5 เพิ่มรายการสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ สินค้า และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธตามแบบ  
ที่ห้ามน าเข้า ส่งออก และน าผ่าน ตามวรรค 8 (เอ) 8 (บี) และ 8 (ซี) ของข้อมติฯ ที่  1718 (ค.ศ. 2006)  
ซึ่งสหประชาชาติจะก าหนดรายการเพิ่มเติมดังกล่าวในภายหลัง และจะมีการปรับปรุงรายการดังกล่าวทุก 12 เดือน 

2.1.4 วรรค 6 ก าหนดให้มาตรการตามวรรค 6 ของข้อมติฯ ที่ 2371 (ค.ศ. 2017) ซึ่งห้ามเรือที่
สหประชาชาติก าหนดเข้าเทียบท่า มีผลบังคับใช้ต่อเรือที่ขนส่งสิ่งของต้องห้ามตามข้อมติฯ ที่เกี่ยวข้องจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี โดยสหประชาชาติจะก าหนดให้เรือดังกล่าวเป็นเรือท่ีถูกมาตรการลงโทษตามข้อมติด้วย 

2.2 มาตรการเกี่ยวกับการตรวจค้นสินค้าที่ขนส่งทางเรือ 
2.2.1 วรรค 7 – 10 เรียกร้องให้รัฐสมาชิกตรวจค้นเรือต้องสงสัยในทะเลหลวงโดยได้รับความ

เห็นชอบจากรัฐเจ้าของธง หากรัฐสมาชิกมีเหตุเช่ือได้ว่าเรือดังกล่าวบรรทุกสิ่งของต้องห้ามตามข้อมติฯ ที่เกี่ยวข้อง และ
เรียกร้องให้รัฐเจ้าของธงให้ความเห็นชอบกับการตรวจค้นหรือให้รัฐเจ้าของธงสั่งการให้เรือดังกล่าวเทียบท่าที่เหมาะสม
เพื่อการตรวจค้น หากไม่ได้รับความเห็นชอบหรือสั่งการดังกล่าว ให้รัฐสมาชิกที่ท าการตรวจค้นแจ้งให้สหประชาชาติ
ทราบ โดยการตรวจค้นจะต้องกระท าโดยเรือรบหรือเรืออื่นๆ ที่ รัฐสมาชิกที่ท าการตรวจค้นให้อ านาจและการท า
สัญลักษณ์ชัดเจนว่าเป็นลูกเรือของรัฐบาล แต่ไม่รวมถึงการตรวจค้นเรือที่มีความคุ้มกันทางอธิปไตย (sovereign 
immunity) 
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2.2.2 วรรค 8 หากเรือต้องสงสัยปฏิเสธการตรวจค้น หรือรัฐเจ้าของไม่ให้ความเห็นชอบในการตรวจ
ค้นหรือไม่สั่งการให้เรือต้องสงสัยเข้าเทียบท่าที่เหมาะสมเพื่อการตรวจค้น และสหประชาชาติจะก าหนดให้เรือดังกล่าว
เป็นเรือท่ีถูกลงโทษตามวรรค 8 (ด)ี ของข้อมติฯ ที่ 1718 (ค.ศ. 2006) และวรรค 12 ของข้อมติฯ ที่ 2321 (ค.ศ. 2016) 
โดยเมื่อมีการก าหนดให้เรือดังกล่าวถูกลงโทษแล้ว รัฐเจ้าของธงต้องยกเลิกการจดทะเบียนเรือล านั้น 

2.2.3 วรรค 11 ก าหนดให้รัฐสมาชิกห้ามบุคคลหรือองค์กรภายใต้อ านาจของตน หรือเรือที่ชักธงของ
ตน มีส่วนร่วมหรือช่วยเหลือในการถ่ายล าระหว่างเรือ (ship – to ship transfer) กับเรือที่ชักธงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี 

2.2.4 วรรค 12 เน้นย้ าว่าการด าเนินการตามข้อ 2.2.1 จะมีผลบังคับกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลีเท่านั้น และไม่กระทบต่อสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 อีกทั้งไม่เป็นการสร้างกฎหมายระหว่างประเทศข้ึนใหม่ 

2.3 มาตรการทางเศรษฐกิจ 
2.3.1 วรรค 13 ก าหนดให้รัฐสมาชิกห้ามจัดหา จ าหน่าย หรือถ่ายโอนก๊าซธรรมชาติให้กับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากดินแดนของตนหรือโดยคนชาติของตน หรือโดยใช้เรือหรือ
อากาศยานที่ชักธงของตนให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและไม่ว่าจะมีแหล่งก าเนิดในดินแดนของตน
หรือไม่ก็ตาม 

2.3.2 วรรค 14 ก าหนดให้รัฐสมาชิกห้ามจัดหา จ าหน่าย หรือถ่ายโอนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้กับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากดินแดนของตนหรือโดยคนชาติของตน หรือ
โดยใช้เรือหรืออากาศยานที่ชักธงของตนให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีและไม่ว่าจะมีแหล่ งก าเนิดใน
ดินแดนของตนหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อมติฯ 

2.3.3 วรรค 15 ก าหนดให้ในช่วง 12 เดือนหลังจากการรับรองข้อมตินี้ ให้รัฐสมาชิกห้ามจัดหา 
จ าหน่าย หรือถ่ายโอนน้ ามันดิบให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี ในจ านวนที่มากกว่าจ านวนที่ได้จัดหา 
จ าหน่าย หรือถ่ายโอนน้ ามันดิบให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในช่วง 12 เดือนก่อนหน้าการรับรอง 
ข้อมตินี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากดินแดนของตนหรือโดยคนชาติของตน หรือโดยใช้เรือหรืออากาศยานที่ชักธงของ
ตนให้กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และไม่ว่าจะมีแหล่งก าเนิดในดินแดนของตนหรือไม่ก็ตาม ยกเว้น
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อมติฯ 

3.3.4 วรรค 16 ก าหนดห้ามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีจัดหา จ าหน่าย หรือถ่ายโอน 
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม จากดินแดนของตนหรือเรืออากาศยานที่ชักธงของตน ซึ่งสิ่งทอ และก าหนดให้รัฐสมาชิก  
ห้ามการจัดซื้อสิ่งของเช่นว่านี้จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  โดยคนชาติของตน และไม่ว่าจะมี
แหล่งก าเนิดในดินแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้
ในข้อมติฯ 
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3.3.5 วรรค 17 ก าหนดให้รัฐสมาชิกห้ามให้อนุญาตการท างานให้แก่บุคคลสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี โดยการห้ามการจ้างงานดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการให้อนุญาตการท างานที่ได้มีการท าสัญญาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเสร็จสิ้นก่อนหน้าวันท่ีรับรองข้อมตินี้ (จากเดิมที่ข้อมติฯ ที่ 2371 (ค.ศ. 2017) จ ากัดจ านวนท่ีรัฐสมาชิกให้
อนุญาตการท างานให้แก่บุคคลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี) ยกเว้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อมติฯ 

3.3.6 วรรค 18 ก าหนดให้รัฐสมาชิกโดยห้ามบุคคลของตนหรือภายในดินแดนของตนซึ่งการเปิด 
รักษา และด าเนินกิจการร่วมค้าหรือร่วมทุน (joint ventures and cooperative entities) ทั้งที่เปิดใหม่และมีอยู่แล้ว 
กับบุคคลหรืองค์กรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (จากเดิมที่ข้อมติฯ ที่ 2371 (ค.ศ. 2017) ห้ามการเปิด
หรือขยายกิจการร่วมค้าหรือร่วมทุนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีจากท่ีมีอยู่แล้ว 

2.4 วรรค 22 ก าหนดให้รัฐสมาชิกยึดและก าจัด (เช่น โดยการท าลาย การท าให้ใช้การหรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ 
การเก็บรักษา หรือการถ่ายโอนไปยังรัฐอื่นใดที่ไม่ใช่แหล่งก าเนิด หรือรัฐปลายทางเพื่อน าไปท าลาย) ซึ่งสิ่งของที่ถูกห้าม
จัดหา จ าหน่าย ถ่ายโอน หรือส่งออกตามข้อมติฯ ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีซึ่งถูกตรวจพบ
ในการตรวจสอบในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีตามข้อมติฯ ซึ่งรวมถึงข้อมติฯ ที่ 1540 (ค.ศ. 2004) และ
พันธกรณีอื่นๆ ในฐานะภาคีของสนธิสัญญาว่าด้วยการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี ฉบับวันที่  
29 เม.ย. ค.ศ. 1997 และอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ ฉบับวันท่ี 10 เม.ย. ค.ศ. 1972 (สาระส าคัญ 
และพันธกรณีเดิมจากวรรค 21 ของข้อมติฯ ที่ 2371 (ค.ศ. 2017)) 

2.5 วรรค 26 สหประชาชาติอาจยกเว้นมาตรการที่ก าหนดไว้ตามข้อมติฯ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นรายกรณี หากสหประชาชาติพิจารณาแล้วว่าจ าเป็นส าหรับการอ านวยความสะดวก
ให้กับการท างานขององค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนที่ด าเนินกิจกรรมให้ความช่วยเหลือและบรรเทา
ทุกข์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  เพื่อผลประโยชน์ของประชากรที่เป็นพลเรือนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี หรือเพื่อการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมหรือเพื่อจุดประสงค์ที่สอดคล้องกับ
เจตจ านงของข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับกรณีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที ่กต. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2560 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260960 
 
เรื่อง : ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 
สารัตถะ : ส านักงาน ก.พ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้ใช้เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนภาครัฐ 

2. ให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เร่งพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี
ทักษะด้านดิจิทัลในระดับที่สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการท างานหรือการให้บริการภาครัฐที่ทันสมัยและมีการเช่ือมโยงการท างานและข้อมูลข้าม
หน่วยงานด้วยการน าเทคโนโลยีมาใช้ โดยน าร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาด้วย 

3. ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ให้มีการน าร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนในสังกัด ทั้งนี้ 
เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  และการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  โดยให้มีการ
ส่งเสริมและสนับสุนนการน าทักษะด้านดิจิทัลที่พัฒนา ไปใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการท างานและการให้บริการของ
รัฐ การสร้างองค์กรภาครัฐที่ทันสมัย  การเช่ือมโยงการท างานและข้อมูลข้ามหน่วยงาน และการสร้างรัฐบาลแบบเปิด  
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมด้วย 

4. ให้ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) และหน่วยงานในสังกัด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วนให้การสนับสนุนการด าเนินงาน งบประมาณ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ตามร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอย่างต่อเนื่องด้วย 

 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ก.พ./กษ. (ศทส.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อให้ใช้เป็นกลไกส าคัญ
ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนภาครัฐ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ภาครัฐมีก าลังคนท่ีมีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญในการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั้ง และยั่งยืน 

2) ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีความพร้อม
ที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2. เป้าหมาย 
1) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาครัฐมีก าลังคนด้านดิจิทัลที่มีทักษะที่เหมาะสมในการด าเนินบทบาท

และพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
2) ภาครัฐใช้เทคโนโลยีในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการ เพื่ออ านวยความสะดวก

ให้กับประชาชนและผู้รับบริการ สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ า 
3. ขอบเขตการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. เป้าหมาย 
2561-562 ครอบคลุมข้าราชการพลเรือนสามัญและผู้ปฏิบัติงานในกระทรวง 

กรม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 
2563 ครอบคลุมข้าราชการฝุายพลเรือน 

2564-2565 ครอบคลุมข้าราชการและบุคลากรภาครัฐท้ังหมด 

4. หลักการ 
1) การพัฒนาที่เช่ือมโยงทิศทางและแนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลมาสู่การพัฒนาระดับ

บุคคล 
2) การพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการสร้างผู้น าเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาขีดความสามารถก าลังคน

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
3) การพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนากรอบความคิดที่สนับสนุนการสร้างระบบและการท างานแบบดิจิทัล (Digital 

Mindset)  
4) การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อการท างานในปัจจุบัน (ร้อยละ 70 ของ

ระยะเวลาการพัฒนา) และการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานในอนาคต (ร้อยละ 30 ของระยะเวลาการพัฒนา) 
5) การพัฒนาท่ีส่งเสริมการสร้างสมดุลของกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการ

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
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6) การพัฒนาท่ีค านึงถึงความเชื่อมโยงและสอดประสานระหว่างการพัฒนาบุคลากร 
7) การบริหารองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล 

5. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังต่อข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 

เพื่อให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ มีความสอดคล้องกับบทบาทและ
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จึงได้จัดกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐซึ่งเป็นกลุ่มเปูาหมาย
ของการพัฒนา ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่  กลุ่ม 1 ผู้บริหารระดับสูง กลุ่ม 2 ผู้อ านวยการกอง กลุ่ม 3 ผู้ท างานด้านนโยบาย
และงานวิชาการ กลุ่ม 4 ผู้ท างานด้านบริการ กลุ่ม 5 ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  และกลุ่ม 6 ผู้ปฏิบัติงาน
อื่น 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพื่อการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณต่อๆ ไป 
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2560 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260960 
 
เรื่อง : กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบกรอบและงบการลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2561  วงเงินด าเนินการ  
จ านวน 1,975,414 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จ านวน 846,337 ล้านบาท ส าหรับโครงการที่ยังไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก ครม. และการลงทุนที่ใช้เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว โดยให้ สศช. ปรับเพิ่มกรอบวงเงินด าเนินการและกรอบ
วงเงินเบิกจ่ายลงทุนให้สอดคล้องกับมติ ครม. ที่อนุมัติโครงการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถ
ด าเนินการได้ทันทีภายในปีงบประมาณ ทั้งน้ี ก าหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของ
กรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน 

2. เห็นชอบให้ สศช. ปรับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้สอดคล้องกับผลการ
จัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 และการอนุมัติลงทุน
เพิ่มเติมตามมติ ครม. 

3. มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) เป็นผู้พิจารณา
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงงบลงทุนระหว่างปีในส่วนงบลงทุนเพื่อการด าเนินงานปกติและโครงการต่อเนื่องที่การ
เปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อสาระส าคัญและกรอบวงเงินโครงการที่ ครม . ได้อนุมัติไว้แล้ว โดยกรณีการปรับลด
เปูาหมายการลงทุนต้องเป็นเหตุจากปัจจัยภายนอกที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถบริหารจัดการได้เท่าน้ัน 

4. ให้รัฐวิสาหกิจรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการลงทุนปี 2561 ให้ สศช. ทราบ
ภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนอย่างเคร่งครัด และให้กระทรวงเจ้าสังกัดรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับกระทรวง และ
ระดับองค์กรไปพิจารณาด าเนินการ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะและความก้าวหน้าการด าเนิน
โครงการลงทุนทุกไตรมาส เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

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

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานและรักษาคุณภาพการผลิต
ให้ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร รวมทั้งเพื่อจัดซื้อเครื่องจักร
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และอุปกรณ์ส านักงานเพื่อปรับปรุง
คุณภาพการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5. รับทราบประมาณการงบท าการประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่คาดว่าจะมีก าไรสุทธิประมาณ 
125,318 ล้านบาท และรับทราบประมาณการแนวโน้มการด าเนินงานช่วงปี 2562 – 2564 ของรัฐวิสาหกิจใน
เบื้องต้นที่คาดว่าจะมีการลงทุนเฉลี่ยประมาณปีละ 697,106 ล้านบาท และผลประกอบการจะมีก าไรสุทธิเฉลี่ย
ประมาณปีละ 148,665 ล้านบาท 

6. เห็นควรให้ กค. พิจารณากลั่นกรองงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้งระบบ เมื่อพระราชบัญญัติการ
พัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ของ กค. มีผลในทางปฏิบัติแล้ว เพื่อให้การกลั่นกรองงบลงทุนมี
ความเป็นเอกภาพ และเพื่อให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและ ครม. ทราบภาพรวมการลงทุนของรัฐวิสาหกิจทั้ง
ระบบ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. กรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2561 เป็นเรื่องที่เข้าข่ายที่จะต้องน าเสนอ

คณะรัฐมนตรีตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา 
๔ (๑) รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๑๒ (๔) และ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐  

๒. งบประมาณประจ าปีของรัฐวิสาหกิจเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องและงานตามภารกิจปกติที่ต้องด าเนินการเป็น
ประจ าทุกปี และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อนด าเนินการ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕60) โดยเฉพาะการเบิกจ่ายลงทุนตามสัญญาที่ได้ผูกพันไว้แล้ว 

3. ข้อเสนองบประมาณรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณปี 2561 รัฐวิสาหกิจจ านวน 55 แห่ง ภายใต้สังกัด  
16 กระทรวง ได้ส่งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้ สศช. พิจารณา ซึ่ง สศช. ได้เห็นชอบ กรอบและ
งบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2561 วงเงินด าเนินการ จ านวน  1,975,414 ล้านบาท และวงเงิน
เบิกจ่ายลงทุน จ านวน 846,337 ล้านบาท ประกอบด้วย 

1) กรอบการลงทุนส าหรับงานตามภารกิจปกติและโครงการต่อเนื่อง วงเงิน 1,675,414 ล้านบาท และ
วงเงินเบิกจ่ายลงทุน วงเงิน 796,337 ล้านบาท  

2) กรอบการลงทุนส าหรับเพิ่มเติมระหว่างปี วงเงินด าเนินการ 300,000 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน 
จ านวน 50,000 ล้านบาท 

4. ในส่วนของกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอขอรับจัดสรร วงเงิน 661.63 ล้านบาท และได้รับอนุมัติ วงเงิน 623.45 ล้านบาท (ได้ผ่าน
การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ๒๕60 แล้ว) เนื่องจาก
ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต รักษาคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
ทางการเกษตร รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและการบริการ จ าแนกได้ดังนี ้
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ล้านบาท 

สรุปผลการ
พิจารณา 

ข้อเสนอ ปรับเพิ่ม (ลด) อนุมัต ิ

ด าเนินการ เบิกจ่าย ด าเนินการ เบิกจ่าย ด าเนินการ เบิกจ่าย 

กยท. 324.09 317.62 - - 324.09 317.62 

อ.ส.ค. 176.71 176.71 - - 176.71 176.71 

อสป. 155.08 155.08 (38.18) (38.18) 116.90 116.90 
อ.ต.ก. 5.75 5.75 - - 5.75 5.75 
รวม 661.63 655.16 (38.18) (38.18) 623.45 616.98 

       ทั้งนี้ โดยปรับลดวงเงินด าเนินการและเบิกจ่ายลงทุน จ านวน 38.18 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติ เกี่ยวกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และความพร้อมของเงินงบประมาณแผ่นดินในเบื้องต้น  
มี 1 หน่วยงาน คือ  อสป. ปรับลดวงเงินด าเนินการและเบิกจ่ายลงทุน จ านวน 38.18  ล้านบาท ประกอบด้วย  
หมวดสิ่งก่อสร้าง จ านวน 22.49 ล้านบาท และเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก จ านวน 15.69 ล้านบาท 

5. ผลการพิจารณาของ สศช. ในการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอ กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปี
งบประมาณปี 2561 ในภาพรวมของประเทศ โดยมีมติ ดังนี ้

๑) การก ากับดูแลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ให้กระทรวงเจ้าสังกัดก ากับการเบิกจ่ายลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดเปูาหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ 2561 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน  

2) โครงสร้างการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้หน่วยงานระดับนโยบายที่ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจพิจารณาความ
เหมาะสมของการปรับโครงสร้างการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

3) ให้รัฐวิสาหกิจทบทวนบทบาทและความจ าเป็นในการคงอยู่หรือความจ าเป็นในการคงสถานะรัฐวิสาหกิจ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจในภาพรวมและรายสาขา 

๔) ให้กระทรวงและรัฐวิสาหกิจเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงาน การให้บริการ การลดต้นทุน
การผลิต และการบริหารจัดการที่เหมาะสมของแต่ละรัฐวิสาหกิจ 

ทั้งนี้ สศช. มีข้อเสนอแนะ ให้รัฐวิสาหกิจในสังกัด กษ. (กยท. อ.ต.ก. และ อสป.) พิจารณาก าหนดแนวทาง 
ในการบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ หรือศึกษาแผนธุรกิจที่เหมาะสมกับแต่ละรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อการคงอยู่ขององค์กร 
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ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่า การลงทุนของรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัด ทั้ง 4 หน่วยงาน ส่วนใหญ่เป็นการลงทุน 

ตามภารกิจหลักที่มีความต่อเนื่องในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและรักษา
คุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร รวมทั้งเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การผลิต และอุปกรณ์ส านักงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปีงบประมาณ 2561 วงเงินด าเนินการ จ านวน 1,975,414 ล้านบาท 
และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จ านวน 846,337 ล้านบาท ส าหรับโครงการที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ
การลงทุนที่ใช้เงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ด าเนินการได้
เมื่อได้รับอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว โดยให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับเพิ่มกรอบ
วงเงินด าเนินการและกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนไห้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติโครงการลงทุนเพิ่มเติมระหว่างปี 
เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการได้ทันทีภายในปีงบประมาณ ทั้งนี้ ก าหนดเปูาหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน 

2. เห็นชอบให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปรับวงเงินลงทุนรัฐวิสาหกิจ
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ให้สอดคล้องกับผลการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และการอนุมัติลงทุนเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี 

3. มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง
งบลงทุนระหว่างปีในส่วนงบลงทุนเพื่อการด าเนินงานปกติและโครงการต่อเนื่องที่การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลกระทบต่อ
สาระส าคัญและกรอบวงเงินโครงการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว โดยกรณีการปรับลดเปูาหมายการลงทุนต้องเป็นเหตุ
จากปัจจัยภายนอกที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถบริหารจัดการได้เท่าน้ัน 

4. ให้รัฐวิสาหกิจรายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินงานและการลงทุนปี 2561 ให้ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนอย่างเคร่งครัด และให้กระทรวง
เจ้าสังกัดรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับกระทรวง และระดับองค์กรไปพิจารณาด าเนินการ รวมทั้งรายงานผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะและความก้าวหน้าการด าเนินโครงการลงทุนทุกไตรมาส เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

5. รับทราบประมาณการงบท าการประจ าปีงบประมาณ 2561 ที่คาดว่าจะมีก าไรสุทธิประมาณ 125,318 ล้านบาท 
และรับทราบประมาณการแนวโน้มการด าเนินงานช่วงปี 2562 – 2564 ของรัฐวิสาหกิจในเบื้องต้นที่คาดว่าจะมี 
การลงทุนเฉลี่ยประมาณปีละ 697,106 ล้านบาท และผลประกอบการจะมีก าไรสุทธิเฉลี่ยประมาณปีละ 148,665 ล้านบาท 

6. ให้กระทรวงเจ้าสังกัด คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจในแต่ละแห่ง และหน่วยงานเจ้าของโครงการ 
รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และส านักงบประมาณ ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2560 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260960 
 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 23 แผนงานการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT - GT) 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 

1. ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 23 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT - GT) (Draft Joint Statement of the Twenty Third Indonesia – Malaysia 
– Thailand Growth Triangle Ministerial Meeting) และหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ให้ สศช. 
สามารถด าเนินการได้ โดย สศช. จะได้น าเสนอ ครม. เพื่อทราบในภายหลังหากมีการปรับปรุงแก้ไขพร้อมด้วยเหตุผล
ประกอบ 

2. ให้ รมว.คค. ร่วมกับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี  
ครั้งที่ 23 แผนงาน IMT – GT โดยไม่มีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงาน IMT – GT ครั้งที่ 23 ในวันที่ 
29 กันยายน 2560 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 23 แผนงาน IMT - GT (Draft Joint Statement of 

the Twenty Third Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle Ministerial Meeting) มีสาระส าคัญ
เกี่ยวข้องกับการช่ืนชมความก้าวหน้าในการด าเนินงานในรอบปี 2559 – 2560 ซึ่งที่ประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 22  
ที่จังหวัดพังงา ประเทศไทย ได้เห็นชอบร่างวิสัยทัศน์ IMT – GT 2036 และร่างแผนด าเนินการระยะห้าปี ปี 2560 – 
2564 (IB2017 – 2021) เพื่อเสนอต่อผู้น าในการประชุมระดับผู้น า ครั้งที่ 10 แผนงาน IMT – GT เมื่อเดือนเมษายน 
2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ตลอดจนการยืนยันที่จะเริ่มขับเคลื่อนตามแผนด าเนินงานระยะห้าปี ระหว่าง
ปี 2560 – 2564 (IB2017 – 2021) ต่อไป โดยมอบหมายคณะท างาน 6 สาขา สภาธุรกิจ IMT – GT มุขมนตรีและ
ผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อสนองตอบต่อข้อสั่งการของผู้น าสามประเทศที่ได้ร่วมกันรับรองวิสัยทัศน์ 
IMT – GT Vision 2036 และแผนการด าเนินงานระยะห้าปีระหว่างปี 2560 – 2564 (IB2017 – 2021) ในระหว่าง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (สกต.สป.กษ./กป./ปศ./สศก./วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

การสร้างการมีส่วนร่วมสู่ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าในทุกด้านและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืนตลอดจน
เสริมสร้างการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงอย่างมี 
ดุลยภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การประชุมระดับผู้น าครั้งท่ี 10 แผนงาน IMT – GT 
ทั้งนี้ รัฐมนตรี IMT – GT ยังจะได้ยืนยันเจตนารมณ์ ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ อาทิ  

การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเช่ือมโยง การพัฒนายุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ความ
ร่วมมือด้านยางพาราและปาล์มน้ ามัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการฮาลาล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนา
เมืองสีเขียวภายใต้บริบทของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อช่วยสนับสนุน  
การเติบโตทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีโดยมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมการสร้างสรรค์และการออกแบบ เป็นต้น 

2. ประเด็นหารือและข้อเสนอแนะของประเทศไทย ในการประชุมดังกล่าว มีดังนี้ 
2.1 การขับเคลื่อนโครงการเช่ือมโยงทางกายภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ตามข้อเสนอโครงการที่เสนอต่อผู้น า โดยการจัดล าดับความส าคัญในแต่ละแนวระเบียง
เศรษฐกิจตามมิติการเช่ือมโยงท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งค านึงถึงผลกระทบจากการพัฒนาท่ีมีดุลยภาพท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และความมั่นคง และโอกาสการเช่ือมโยงการพัฒนาของพื้นที่เปูาหมายของรัฐบาล เช่น ระหว่างพื้นที่สามเหลี่ยมมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กับโครงการขนาดใหญ่ของประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การพัฒนาเส้นทางรถไฟ
สายภาคตะวันออก (East Coast Rail Link: ECRL) ของมาเลเซีย ซึ่งมีโอกาสเช่ือมโยงการพัฒนาระดับภูมิภาค 
ตามโครงการเส้นทางสายไหมใหม่ของจีน (One – Belt – One – Road) และการหารือถึงโอกาสการเช่ือมโยงเขตเสรี
ทางโทรคมนาคมรองรับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแดนเชื่อมโยงระดับสากล เป็นต้น 

2.2 การเร่งรัดการเจรจาเพื่อจัดท าความตกลงด้านการอ านวยความสะดวกในการขนส่งผ่านแดน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดจนการเร่งรัดการเช่ือมโยงด้านการผ่านแดนที่มี
อุปสรรค เช่น จุดเช่ือมโยงระหว่างด่านสะเดา –ด่านบูกิตกายูฮิตัม 

2.3 การเร่งรัดความร่วมมือในอนุภูมิภาคที่สามารถสร้างรายได้และส่งผลกระทบต่ออนุภูมิภาคอย่างรวดเร็ว
บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวที่เป็นเปูาหมายเดียวกัน การยกระดับมาตรฐาน  
ฮาลาลที่เท่าเทียมกันเพื่อรองรับการรับรองตรามาตรฐานฮาลาลร่วมกันและเพื่อยกระดับการเข้าสู่ตลาดสากล  
ความร่วมมือด้านการแปรรูปเกษตรระดับสูงของยางพารา ปาล์มน้ ามัน ประมง เป็นต้น พร้ อมทั้งการเช่ือมโยงห่วงโซ่
คุณค่าในอนุภูมิภาคระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีศักยภาพ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรักษาสมดุลทางชีวภาพและ
ปูองกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2.4 การเตรียมพัฒนาบุคลากรทั้งการเช่ือมโยงระบบการศึกษาทุกระดับช้ัน จากช้ันอุดมศึกษาภายใต้
เครือข่ายมหาวิทยาลัย IMT – GT สู่ความร่วมมือระดับสถาบันอาชีวศึกษา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อการสร้าง
ตลาดแรงงานท่ีเชื่อมโยงระหว่างกัน และมีการรับรองทักษะฝีมือและมาตรฐานแรงงานร่วมกันเพื่อรองรับการเคลื่อนย้าย
แรงงานอย่างเสรียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อรองรับการพัฒนาในทุกด้านตามวิสัยทัศน์ IMT – GT ปี 2579 และเพื่อสร้างโอกาส
แก่ภาคีการพัฒนาทุกระดับชั้น ลดความเหลื่อมล้ าและเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน 

มติ ครม. : เห็นชอบท้ัง 2 ข้อ ตามที่ สศช. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2560 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260960 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย –บังกลาเทศ ครั้งท่ี ๔ 
 
สารัตถะ : พณ. ขอให้น าเสนอผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย –
บังกลาเทศ ครั้งที่ ๔ เสนอ ครม. รับทราบและพิจารณามอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผล 
การประชุมฯ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
๑. กระทรวงพาณิชย์เสนอเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) 

ไทย –บังกลาเทศ ครั้งท่ี ๔ เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุม
คณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย –บังกลาเทศ ครั้งท่ี ๔  

๒. การประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย –บังกลาเทศ ครั้งที่ ๔  
จัดขึ้นเมื่อวันท่ี ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารบังกลาเทศ (H.E. Mr. Qamrul Islam)  
เป็นประธานร่วม 

๓. ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า ไทย –บังกลาเทศ ครั้งที่ ๔ มีประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 

๓.๑ ความตกลงเขตการค้าเสรี โดยทั้งสองฝุายจะด าเนินการหารือภายในและศึกษา ความเป็นไปได้ 
(Feasibility study) เกี่ยวกับการจัดท า FTA 

๓.๒ บังกลาเทศขอให้ไทยพิจารณาด าเนินมาตรการยกเลิกภาษีและโควตา (Duty  Free, Quota Free: 
DFQF) ส าหรับการน าเข้าสินค้าจากบังกลาเทศ จ านวน ๓๖ รายการ  

๓.๓ ความร่วมมือด้านการเกษตร เกี่ยวกับการจัดประชุมคณะท างานร่วมความร่วมมือด้านการเกษตร และ
ประเด็นที่บังกลาเทศสนใจอาจรวมถึงการตรวจสอบรับรอง SPS เพื่อลดอุปสรรคการค้าสินค้าเกษตร และการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรของบังกลาเทศ 

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

เพื่อ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า  
การลงทุน และความร่วมมือในสาขาต่างๆ ระหว่างไทยและบังกลาเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๓.๔ ความร่วมมือด้านการประมง โดยทั้งสองฝุายสนับสนุนให้มีการทบทวนบันทึกความเข้าใจว่าด้วย 
ความร่วมมือด้านประมง เพื่อขยายกิจกรรมความร่วมมือ โดยเฉพาะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามที่บังกลาเทศร้องขอ 

๓.๕ ความร่วมมือในสาขาอื่นๆ โดยไทยสนับสนุนความร่วมมือในสาขาที่บังกลาเทศมีความสนใจเพิ่มเติม อาทิ 
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) ส าหรับสินค้าเกษตร และการแปรรูปอาหาร ซึ่งบังกลาเทศจะส่งรายละเอียด
ความร่วมมือท่ีสนใจเพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องในภาพรวมต่อผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย –

บังกลาเทศ ครั้งที่ ๔ ซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความร่วมมือในสาขาต่างๆ 
ระหว่างไทยและบังกลาเทศ 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee : JTC) ไทย –บังกลาเทศ 
ครั้งท่ี ๔ และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมฯ ตามที่ พณ. เสนอ 

2. ให้ พณ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ กต. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2560 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260960 
 
เรื่อง : ผลการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่

เป็นทางการ (JCR) ไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี ๓ 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. รับทราบผลการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (JCR) ไทย-กัมพูชา ครั้งท่ี ๓ 

2. มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามผลการหารือข้างต้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงการต่างประเทศ เสนอเรื่อง ผลการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและการประชุม

ร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (JCR) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา ๑) รับทราบผลการเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและการประชุมร่วม
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งท่ี ๓  และ ๒) มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิบัติให้
เป็นไปตามผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่  

1. การน าเข้าสินค้าเกษตร เนื่องจากทั้งสองประเทศมีระยะเวลาในการปลูกและการเก็บผลิตผลทางการเกษตร
พร้อมกัน ไทยจึงเห็นว่าจะต้องมีความร่วมมือในการจัดการคลังสินค้าเกษตร ซึ่งท้ังสองประเทศต้องช่วยกันพัฒนาเพื่อเก็บ
ผลิตผลไว้ส่งขายในเวลาที่มีความต้องการ 

2. การค้า กัมพูชาเสนอมาตรการเพื่อบรรลุเปูาหมายการค้า ๑๕,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี ๒๕๖๓ ดังนี้  
๑) เสนอให้น าเข้าจากกัมพูชามากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรตามแนวชายแดน ๒) ขอให้ไทยพิจารณาอ านวยความ
สะดวกการน าเข้าผลิตผลทางการเกษตรบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ๓) ผลักดันการค้าชายแดน ๔) เสนอการเช่ือมโยง
ระหว่างเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยและกัมพูชา บริเวณเกาะกงและตราดเพื่อเชื่อมต่อสายการผลิตและส่งเสริมการลงทุน 
โดยฝุายไทยเสนอให้หาแนวทางใหม่ในการส่งเสริมการค้าโดยอาจจัดเก็บผลิตผลทางการเกษตรไว้ในคลังก่อนและ  

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

เพื่อช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง 
ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ  
ช่วยอ านวยสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนในภูมิภาค  
และจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือเพื่อความ
เจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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น าออกมาขายเมื่อตลาดมีความต้องการ และขอให้กัมพูชาพิจารณาขายสินค้าที่กัมพูชามีศักยภาพ โดยอาจขยายความ
ร่วมมือไปสู่การแบ่งปันการผลิต การแปรรูป และการตลาดในอนาคต 

๓. ความร่วมมือด้านการท าเกษตรแบบมีสัญญา (contract farming) ฝุายไทยขอให้กัมพูชาแจ้งพิกัดศุลกากรและ
รายละเอียดของสินค้าเกษตร ๑๖ รายการให้ฝุายไทยพิจารณาในโอกาสแรก 

๔. ความร่วมมือทางวิชาการ ฝุายไทยพร้อมสนับสนุนด้านการเกษตรและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการบรรลุ
เปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) ร่วมกัน 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบผลการประชุมดังกล่าว เพราะจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์  

ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ ช่วยอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนในภูมิภาค และจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือเพื่อ
ความเจริญรุ่งเรืองของทั้งสองประเทศ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะใช้กลไกความร่วมมือด้านการเกษตรใน
คณะท างานด้านการเกษตร และคณะท างานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช รวมทั้งกลไกอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหารือและ
น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ ให้ กต. รับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2560 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260960 
 
เรื่อง : ผลการประชุม Singapore - Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งท่ี 5 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการประชุม Singapore - Thailand Enhanced Economic Relationship (STEER) ครั้งที่ 5 
2. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุมฯ เพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ระหว่างไทย – สิงคโปร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงพาณิชย์เสนอเรื่องผลการประชุม Singapore – Thailand Enhanced Economic Relationship 

(STEER) ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบและพิจารณา
มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการประชุม เพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย -สิงคโปร์ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ การหารือมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ 
ความร่วมมือด้านการเกษตร ดังนี้ 

๑. สัตว์ปีกสดแช่แข็ง สิงคโปร์ได้อนุมัติโรงงานของไทยเพิ่มเติม รวมเป็น ๒๓ โรงงาน ให้สามารถส่งออกเนื้อสัตว์
ปีกสดแช่แข็งไปสิงคโปร์ได้โดยตรง  

๒. สัตว์ปีกปรุงสุก สิงคโปร์ได้เร่งรัดผลการตรวจประเมินโรงงานของไทย รวมทั้งแก้ไขระบบส าหรับการรับรอง
ตามรายสินค้าใหม่เป็นระบบออนไลน์ 

๓. เนื้อสุกรสดแช่แข็งและแช่เย็น ไทยอยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อให้ภาคตะวันออกของไทยเป็นเขตปลอดโรคปาก
และเท้าเปื่อย 

๔. ไข่ไก่ สิงคโปร์ได้อนุมัติฟาร์มไข่ไก่ของไทย ๒ ฟาร์ม โดยเริ่มมีการส่งออกไปยังสิงคโปร์แล้ว 
๕. การน าเข้ารังนกตากแห้งจากสิงคโปร์ ไทยแจ้งว่าขณะนี้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของไทยมีผลใช้บังคับแล้ว  

โดยกรมปศุสัตว์จะประสานไปยังหน่วยงาน Agri-Food & Veterinary Authority (AVA)  ของสิงคโปร์ ภายในเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อขอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

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

เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการขยายการค้าและการลงทุน รวมทั้ง
การอ านวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร สร้างความ
มั่นใจในมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สินค้าเกษตรอินทรีย์ ไทยได้ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้าวและไข่ไก่ และพร้อมจะส่งออกไปยังสิงคโปร์ 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาเห็นแล้วว่า ผลการประชุม Singapore – Thailand Enhanced Economic Relationship 

(STEER) ครั้งท่ี ๕ เป็นประโยชน์ร่วมกันในการขยายการค้าและการลงทุน รวมทั้งการอ านวยความสะดวกในการส่งออก
สินค้าเกษตรและอาหาร สร้างความมั่นใจในมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย จึงยินดีให้
ความร่วมมือในการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบตามที่ พณ. เสนอ และให้ พณ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ วท. และ 
สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2560 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260960 
 

เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ครั้งท่ี 7 
 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ ครั้งท่ี 7 และพิจารณาสั่งการหน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวเนื่องด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย์ และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมคาราวะนางชีค ฮาสินา (Sheikh Hasina) นายกรัฐมนตรีแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศด้วย สรุปผลการประชุมและหารือท่ีส าคัญได้ ดังนี้ 

1. ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ทั้งสองฝุายได้หารือแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อเพิ่มพูนและผลักดันความ
ร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ดังนี้ 

1.1 ด้านการเมืองและความมั่นคง 
- ที่ประชุมพอใจต่อการแลกเปลี่ยนการเยือนและการฝึกอบรมระหว่างกองทัพของทั้งสองฝุาย 

บังกลาเทศยินดีต้อนรับพลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ซึ่งจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศอย่างเป็นทางการตามค าเชิญของผู้บัญชาการทหารบกบังกลาเทศในวันที่ 6 – 8 สิงหาคม ศกนี้ นอกจากนี้ 
ไทยเห็นพ้องกับข้อเสนอของฝุายบังกลาเทศในการจัดตั้งกรอบการประชุมระหว่างหน่วยงานความมั่นคง เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ในโอกาสนี้ ฝุายังกลาเทศได้มอบเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพื่อประกอบการ
พิจารณาของฝุายไทย 

- ทั้ งสองฝุายเห็นพ้องที่จะจัดท าความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางทูต  
โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างโต้ตอบของฝุายบังกลาเทศ 

1.2 ด้านการค้าการลงทุน 
- ที่ประชุมเห็นชอบที่จะร่วมมือกันเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าการค้าระหว่างกันจากประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ./สศก./กป./ปศ./กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเพิ่มพูนและผลักดันความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์
ร่วมกัน ดังนี้ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านการค้าการลงทุน ด้าน
สาขาอ่ืนๆ และด้านความร่วมมือระดับภูมิภาค 

 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สหรัฐในปัจจุบัน โดยบังกลาเทศขอบคุณไทยที่ได้ด าเนินมาตรการยกเลิกภาษีและโควตา (Duty Free, Quota Free: 
DFQF) ส าหรับการน าเข้าสินค้าจากบังกลาเทศ โดยไทยยินดีที่จะพิจารณาเพิ่มรายการสินค้าจาก 10 รายการ เป็น 36 
รายการตามที่ฝุายบังกลาเทศเสนอในปีนี้ 

- ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะหารือเกี่ยวกับการจัดท าความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade 
Agreement: FTA) ไทย – สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ และจะเร่งการเจรจาเรื่องการขายข้าวน่ึงและข้าวขาวจ านวน 
2 แสนตันแก่บังกลาเทศให้มีความคืบหน้าโดยเร็ว รวมทั้ง ยินดีที่ได้จัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวเพื่อ
สนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของบังกลาเทศ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหาร
บังกลาเทศจะลงนามในการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) ไทย – สาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ ครั้งท่ี 4 ในวันท่ี 9 – 10 สิงหาคม 2560 ที่กรุงธากา 

- ไทยให้ความส าคัญกับบังกลาเทศในฐานะเป็นแหล่งลงทุนที่มีศักยภาพในเอเชียใต้ ทั้งสองฝุายยินดีต่อ
มูลค่าการลงทุนจากภาคเอกชนไทยที่มีมูลค่ากว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฝุายไทยขอให้บังกลาเทศให้การคุ้มครอง
และส่งเสริมการลงทุนของไทยในบังกลาเทศ ขณะที่บังกลาเทศได้เชิญชวนภาคเอกชนไทยให้ไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษบังกลาเทศ ทั้งนี้ ฝุายไทยขอให้ทางการบังกลาเทศพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบด้านภาษีการประสานงานกับ
หน่วยงานท้องถิ่น ระเบียบการตรวจคนเข้าเมือง และระเบียบการคลังเกี่ยวกับการโอนเงิน เพื่อกระตุ้นการลงทุนจากไทย 

1.3 ด้านสาขาอ่ืนๆ 
- ทั้งสองฝุายหารือแนวทางการเพิ่มพูนและขยายความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะด้าน

ประมงและเกษตร ซึ่งฝุายไทยขอบคุณบังกลาเทศท่ีได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล จ านวน 16 
ตัว แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขยายพันธุ์ตามโครงการพระราชด าริในเดือนพฤษภาคม 
2560 นอกจากน้ี ฝุายไทยสนใจที่จะขยายความร่วมมือกับบังกลาเทศในสาขาซึ่งเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ต่อทั้งสองฝุาย อาทิ การยกระดับเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพลังงานทดแทน 

- ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการท่องเที่ยว และแสดงความพอใจ
ต่อความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาท่ีใกล้ชิด โดยเฉพาะการต่ออายุของแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 ปี และฝุาย
บังกลาเทศขอให้ไทยพิจารณาน าเข้าแรงงานบังกลาเทศในสาขาที่ไทยขาดแคลน อาทิ ก่อสร้าง และประมง เป็นต้น 

1.4 ความร่วมมือระดับภูมิภาค 
- ไทยกับบังกลาเทศยินดีต่อความสัมพันธ์และการให้การสนับสนุนระหว่างกันในเวทีพหุภาคี  

โดยบังกลาเทศยินดีที่จะมีบทบาทแข็งขันขึ้นในกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) และจะ
พิจารณาการเป็นประธานกรอบความร่วมมือดังกล่าว และไทยยินดีที่จะสนับสนุนบังกลาเทศในการสมัครเป็นผู้
สังเกตการณ์ส าหรับกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าโขง – คงคา (Mekong – Ganga Cooperation: MGC) นอกจากนี้  
ทั้งสองฝุายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการแก้ไขปัญหาการโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติด้วย 

- ไทยรับทราบความประสงค์ของบังกลาเทศในการสมัครเป็นคู่เจรจาเฉพาะสาขา (Sectoral Dialogue 
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Partner) ของอาเซียน ซึ่งไทยเห็นว่าบังกลาเทศควรเพิ่มบทบาทกับอาเซียนซึ่งครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งในปีนี้ ด้วยการมี
ปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับองค์กรหรือประเทศสมาชิกอาเซียนรายประเทศ ตลอดจนการประชุมอาเซียนว่าด้วยความาร่วมมือ
ด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (Asean Regional Forum: ARF) ที่บังกลาเทศเป็นสมาชิก 

2. การหารือกับนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกล่าวช่ืนชมความส าเร็จของไทยในการพัฒนาด้านเกษตร

และประมง และรัฐบาลบังกลาเทศจะกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ
ราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศในช่วงต้นปี 2561 นอกจากนี้ ย้ าความประสงค์ที่จะซื้อข้าวนึ่งและข้าว
ขาวจากไทยจ านวน 2 แสนตัน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร โดยประสงค์ซื้อข้าวดังกล่าวอย่างเร่งด่วนจ านวน  
1 แสนตัน ซึ่งไทยยินดีสนับสนุนข้าวให้บังกลาเทศเพื่อประโยชน์ในการส ารองข้าวและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร
ให้กับบังกลาเทศ ในด้านการลงทุน ไทยขอให้รัฐบาลบังกลาเทศคุ้มครองและอ านวยความสะดวกแก่บริษัทไทยที่ประกอบ
ธุรกิจในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศเชิญชวนให้ภาคเอกชน
ไทยไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของบังกลาเทศ 

3. การหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชิญรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชน

บังกลาเทศเยือนไทย ซึ่งฝุายบังกลาเทศแจ้งว่า จะเดินทางไปประเทศไทยเพื่อร่วมพิธีแต่งตั้งศาสตราภิชาน 
(Bangabandhu Chair Professor) สาขาพลังงานที่ยั่งยืน ที่รัฐบาลบังกลาเทศให้การสนับสนุนทางการเงินแก่สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology: AIT) ที่กรุงเทพฯ ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ศกนี้ 
และขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย โอกาสนี้ ฝุายไทยขอให้บังกลาเทศพิจารณา
สมัครท าหน้าที่ประธาน ACD ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมบทบาทของบังกลาเทศในเวทีพหุภาคี ฝุายบังกลาเทศแสดง
ความสนใจและรับที่จะพิจารณาเรื่องนี้ด้วยดี นอกจากนี้ ทั้งสองฝุายให้ความส าคัญกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสารและสารสนเทศ เนื่องจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศมีนโยบายพัฒนาระบบดังกล่าว รวมทั้งจะกระชับความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงเพื่อเผชิญกับภัยคุกคามไร้พรมแดน โดยเฉพาะการก่อการร้ายระหว่างประเทศ  

4. การลงนามความตกลงในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนบังกลาเทศ ได้ร่วมลงนามบันทึกผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยคงวามร่วมมือไทย – สาธารณรัฐ
บังกลาเทศ ครั้งท่ี 7 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  
ครั้งท่ี 7 และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามตารางติดตามผลการประชุมดังกล่าวต่อไป ตามที่ กต. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2560 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260960 
 
เรื่อง : ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. รับทราบผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันท่ี 17 – 19 ส.ค. 2560 

 2. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามผลการหารือข้างต้น ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่าง

วันที่ 17 – 19 ส.ค. 2560 เพื่อแนะน าตัวในโอกาสเข้ารับต าแหน่งใหม่ตามค าเชิญของนายกรัฐมนตรี รวมทั้งได้เข้า
เยี่ยมคารวะประธานองคมนตรีและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาธุรกิจ ก่อนเดินทางไป
จังหวัดนครพนมเพื่อเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมกับภาคธุรกิจ ซึ่งสาระส าคัญของผลการเยือนดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้ 

1.1 การหารือกลุ่มเล็ก นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้หารือแนวทางความร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ความเห็นกันในประเด็นความร่วมมือต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง การท าประมง การใช้น้ าจากแม่น้ าโขง 

1.2 การหารือเต็มคณะ สองฝุายยืนยันจะผลักดันความร่วมมือรอบด้านตามแผนปฏิบัติการด าเนิน
ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (ปี ค.ศ. 2014 – 2018) และนายกรัฐมนตรีเวียดนามหวังว่าจะได้หารือแนวทาง 
การผลักดันความร่วมมือต่อไปในการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet 
Retreat : JCR) ครั้งท่ี 4 ที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพในช่วงต้นปี 2561 

1.3 ความร่วมมือด้านความมั่นคง นายกรัฐมนตรีสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมและ
กองทัพของทั้งสองฝุายในทุกระดับ เช่น ไทยขอให้เวียดนามพิจารณาจัดตั้งกลไก Navy – to – Navy Talk ไทย -เวียดนาม 
กระชับความร่วมมือด้านข่าวกรองและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามเห็นพ้อง  
ที่จะกระชับความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและขอให้ไทยอ านวยความสะดวกในการที่ส่งอัฐิและกระดูก

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

กระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าของทั้งสองประเทศ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทวิภาคี และส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าเวียดนามในไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทหารเวียดนามที่จังหวัดหนองคายกลับเวียดนาม 
1.4 ความร่วมมือด้านประมง 1) ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 

(Illegal, unreported and unregulated fishing : IUU) ซึ่งไทยพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว นายกรัฐมนตรีเวียดนามสนับสนุนให้มี hotline และการประชุมคณะท างานร่วมระหว่างกัน 2) นายกรัฐมนตรี
ขอให้เวียดนามช่วยสนับสนุนโครงการติดตั้งปะการังเทียมที่ภาคใต้ของเวียดนามเพื่อฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 

1.5 ความร่วมมือด้านกฎหมาย ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่ร่วมผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนนักโทษระหว่างกัน 
ตามสนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ นายกรัฐมนตรีเวียดนามเสนอให้ทั้งสองฝุายเริ่มเจรจาเพื่อจัดท าสนธิสัญญาส่งผู้ร้าย  
ข้ามแดนและความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านอาญา ซึ่งไทยอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด 

1.6 ความร่วมมือด้านแรงงาน ทั้งสองฝุายเห็นพ้องเร่งรัดการน าเข้าแรงงานเวียดนามให้เป็นไปตามความ  
ตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานรัฐระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งได้ลงนามเมื่อเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 2016 

1.7 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 1) ด้านการค้า ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะร่วมผลักดันมูลค่าการค้าให้บรรลุ
เปูาหมาย 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2563 และฝุายเวียดนามขอรับการสนับสนุนด้านการส่งออกสินค้า
เวียดนามมายังไทยรวมถึงความรู้ด้านโลจิสติกส์ ด้านสินค้าเกษตร ฝุายไทยขอให้ฝุายเวียดนามเร่งรัดการออกใบอนุญาต
น าเข้าผลไม้ไทยที่ค้างตั้งแต่ต้นปี 2558 ได้แก่ เงาะ มะม่วง 2) ด้านการลงทุน ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะสนับสนุน 
การลงทุนของกันและกัน ฝุายไทยขอให้มีการพิจารณาอนุมัติให้ธนาคารกสิกรไทยขยายการด าเนินการเต็มรูปแบบ  
ในเวียดนาม 

1.8 ความเชื่อมโยงและการท่องเที่ยว 1) ทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะผลักดันการพัฒนาความเชื่อมโยงในภูมิภาค 
ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันและภายในอาเซียน 2) เวียดนามจะเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมว่าด้วยการเดินเรือตามแนวชายฝั่งไทย – กัมพูชา – เวียดนาม ในช่วงปี 2561 

1.9 ความร่วมมือด้านวิชาการ ฝุายไทยยินดีถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และขอเชิญฝุายเวียดนามเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ  
ทางวิชาการไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 12 ซึ่งจะครอบคลุมหลายประเด็น เช่น การแพทย์ทางเลือก การศึกษา และ
การเกษตร 

1.10 ชาวไทยเช้ือสายเวียดนาม ฝุายเวียดนามขอให้ไทยช่วยสนับสนุนการขยายพื้นที่อนุสาวรีย์
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ที่จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งสนับสนุนให้อนุสรณ์สถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไปซึ่งนายกรัฐมนตรี
รับทราบ 

1.11 ความร่วมมือในภูมิภาค ท้ังสองฝุายเห็นพ้องสนับสนุนให้อาเซียนเข้มแข็งและมีเอกภาพ ฝุายเวียดนาม
แสดงความกังวลต่อการสร้าง “เกาะเทียม” ในทะเลจีนใต้ และขอให้ไทยสนับสนุนให้อาเซียนกับจีนหารือกัน 
อย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea : COC)  
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มีประสิทธิภาพ ฝุายไทยขอรับการสนับสนุนแผน ACMECS Masterplan และการจัดท าแผน Joint Development 
Strategy (JDS) ซึ่งไทยจะเสนอฝุายเวียดนามต่อไป ฝุายเวียดนามขอให้ไทยสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพเอเปคของเวียดนาม 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบรับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น าเอเปคในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

1.12 การลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝุายได้ร่วมเป็นสักขีพยาน  
ในการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจ จ านวน 10 ฉบับ เช่น ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าด้วยความร่ วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนามกับกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยความร่วมมือ  
ด้านเศรษฐกิจและการค้า 

ทั้งนี้ ภายหลังการหารือข้อราชการ ทั้งสองฝุายได้เผยแพร่ถ้อยแถลงข่าวร่วม (Joint Press 
Statement) ส าหรับการเยือนครั้งน้ีที่ได้เห็นพ้องร่วมกันแล้ว 

2. ผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเวียดนามประสบความส าเร็จในการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างผู้น าของทั้งสองประเทศ ซึ่งฝุายไทยมีโอกาสหยิบยกประเด็นส าคัญที่ต้องผลักดันเพื่อประโยชน์สองฝุาย เช่น 
ความเช่ือมโยงภายในภูมิภาค และประเด็นที่คั่งค้างในการด าเนินความสัมพันธ์ เช่น การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย และการออกใบอนุญาตน าเข้าผลไม้ไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามรับทราบด้วยดีและได้เชิญให้นายกรัฐมนตรี
และคณะเข้าร่วมการประชุม JCR ครั้งท่ี 4 ที่เวียดนามจะเป็นเจ้าภาพในช่วงต้นปี 2561 

3. กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ผลการเยือนดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรมและแสดงถึงความตั้งใจและ  
ความจริงใจของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีผลการหารือดังกล่าวจึงมีประเด็นท่ีต้องมอบหมายให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กห. กก. กษ. คค. พน. พณ. มท. ยธ. รง. วท. ศธ. สมช. สกท. ส านักงาน ปปง. ส านักงาน ป.ป.ส. ตช.
สสว. สขช. ธปท. 

ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ กษ. มีดังนี ้
1) ความร่วมมือด้านประมง ซึ่งฝุายไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาประมง IUU 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กต./กษ./ตช. 
2) ความร่วมมือด้านการค้า ที่ครอบคลุมประเด็นเปูาหมายการค้า การพัฒนาและการส่งออกสินค้า  

และสินค้าเกษตร ซึ่งฝุายไทยขอให้ฝุายเวียดนามเร่งรัดการออกใบอนุญาตน าเข้าผลไม้ไทยที่คั่งค้างตั้งแต่ปี พ .ศ. 2558 
ได้แก่ เงาะและมะม่วง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กษ./พณ. 

3) ความร่วมมือด้านวิชาการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ซึ่งไทยได้แสดงความพร้อมเกี่ยวกับ  
1) การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ปฏิบัติสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของสหประชาชาติให้กับเวียดนาม 2) การร่วมมือทางวิชาการด้านปศุสัตว์และการเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กต./กษ./วท./ศธ. 
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4) ความร่วมมือในภูมิภาค ซึ่งครอบคลุมกับเรื่องการใช้น้ าจากแม่น้ าโขงและสถานการณ์บนคาบสมุทร
เกาหลี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กต./กษ. 

4. โดยที่ผลการเยือนดังกล่าวมีประเด็นส าคัญเชิงนโยบายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่ งตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4 (7) บัญญัติให้เสนอคณะรัฐมนตรี 
ประกอบกับผลการประชุมดังกล่าว 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. มีความเห็นว่าการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริม

ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน ซึ่งทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะด าเนินการแก้ไขในประเด็นส าคัญที่ยังคงค้างและส่งเสริม
ความร่วมมือรอบด้านเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้น ไทยควรสนับสนุนให้ความร่วมมือดังกล่าวเกิดเป็นรูปธรรมมากข้ึน 

มติ ครม. : รับทราบผลการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันท่ี 17 – 19 สิงหาคม 2560 และมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัด
การปฏิบัติให้เป็นไปตามตารางติดตามผลการเยือนดังกล่าว ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป ตามที่ กต. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 39/2560 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
260960 
 
เรื่อง : ผลการเข้าร่วมประชุมระหว่างผู้น ากลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่ และประเทศก าลังพัฒนาของ

นายกรัฐมนตรี 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการเข้าร่วมประชุมระหว่างผู้น ากลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่
และประเทศก าลังพัฒนา (Emerging markets and Developing Countries : EMDCD) ของนายกรัฐมนตรี  
ตามค าเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงการประชุม BRICS Summit ครั้งที่ 9 ในวันที่ 5 ก.ย. 2560  
ณ เมืองเช่ียเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีน และมอบหมายหน่ายงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามผลการหารือทวิภาคี 
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ผลการประชุม EMDCD 

1.1 การประชุม BRICS Summit จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีหารือประเด็นด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างผู้น า
ประเทศก าลังพัฒนาที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐ
รัสเซีย สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ และสหพันธ์สาธารณรัฐบราชิล โดยในปีนี้ จีนในฐานะประเทศเจ้าภาพ
และประธาน BRICS จัดการประชุมระหว่างผู้น ากลุ่มประเทศ BRICS กับ EMDCD โดยเชิญประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ 
และประเทศก าลังพัฒนาที่มีความส าคัญและมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดีกับจีน จ านวน 5 ประเทศเข้าร่วมการประชุม 
ได้แก่ (1) ไทย ในฐานะประเทศก าลังพัฒนาที่มีบทบาทสร้างสรรค์ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2) สหรัฐเม็กซิโก 
ในฐานะประเทศสมาชิกกลุ่ม 20 และประเทศจากภูมิภาคลาตินอเมริกา (3) สาธารณรัฐอียิปต์ ในฐานะประเทศ 
จากภูมิภาคตะวันออกกลาง (4) สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านของจีน และ (5) สาธารณรัฐกินี 
ในฐานะประธานสหภาพแอฟริกา (African Union)  

1.2 การประชุม EMDCD จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “การเสริมสร้างความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วม 
เพื่อการพัฒนาร่วมกัน” ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ BRICS ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่
และประเทศก าลังพัฒนาในเวทีระหว่างประเทศโดยที่ประชุม EMDCD เห็นพ้องว่าต้องร่วมกันสร้างความเป็นหุ้นส่วน 

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

เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการบรรลุวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ค.ศ. 2030 โดยให้ความส าคัญกับความร่วมมือใต้ – ใต้การสร้างความ
เชื่อมโยง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการบรรลุวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยให้ความส าคัญกับความร่วมมือใต้ – ใต้
การสร้างความเช่ือมโยง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การระดมทุนเพื่อการพัฒนา และการปฏิรูปธรรมาภิบาลของเศรษฐกิจโลก โดยสหประชาชาติเป็นองค์กรที่มี
บทบาทหลักด้านการพัฒนา ขณะที่องค์การการค้าโลกเป็นองค์กรหลักด้านการค้าและการลงทุน 

1.3 นายกรัฐมนตรีได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุม EMDCD ว่า BRICS และประเทศตลาดเกิดใหม่และ
ประเทศก าลังพัฒนาสามารถร่วมกันสร้าง “หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา” ที่ส่งเสริมกันและกันได้ โดยให้ความส าคัญกับ  
4 ประเด็นส าคัญกับ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 

(1) การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเติบโตของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งไทยได้น้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ประกอบกับมีการด าเนินนโยบาย “ประเทศไทย +1” เพื่อขยายผลของ
การลงทุนและความร่วมมือไปยังเพ่ือนบ้าน 

(2) การสร้างความเช่ือมโยงรอบด้านในทุกมิติ ทั้งทางโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชน และดิจิทัล  
เพื่อกระจายความเจริญและโอกาส ลดความเหลื่อมล้ า และยกระดับคุณภาพชีวิต โดยไทยสามารถใช้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
เป็นประตูเช่ือมโยงอาเซียนกับภูมิภาคอื่นผ่านการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ การจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจ  
ภาคตะวันออก (EEC) และบูรณาการแผนแม่บทด้านความเช่ือมโยงในอนุภูมิภาคแม่โขง กรอบอาเซียนและกรอบภูมิภาคอื่น  ๆ
ซึ่งสอดคล้องและเกื้อกูลความริเริ่มด้านความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ นโยบายรุกตะวันออก (Act East policy) 
ของอินเดีย และข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางของจีน (Belt and Road Initiative – BRI) เช่น ความร่วมมือรถไฟไทย-จีน 
ซึ่งจะมีส่วนช่วยเชื่อมต่ออาเซียนไปยังภูมิภาคอื่น ๆ และรับกันกับวิสัยทัศน์เพื่อความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน 
ค.ศ. 2030  

(3) การค านึงถึงความยั่งยืน โดยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการปกปูอง
สิ่งแวดล้อม 

(4) การค านึงถึงความต้องการและข้อจ ากัดของผู้รับและผู้มีส่วนร่วมในความร่วมมือ ทั้งความร่วมมือ
เหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี 

1.4 ภายหลังจบการประชุม สาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะประธานการประชุมได้ออกถ้อยแถลง  
ของประธาน (Chair’s Statement) เพื่อเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ 
ร่างถ้อยแถลงนี้แล้วเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2560 โดยเอกสารฉบับนี้มีการปรับแก้และเพิ่มถ้อยค าในบางวรรคจาก 
ร่างถ้อยแถลงของประธานฉบับแรกท่ี ครม. รับทราบ อย่างไรก็ตาม กต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีผลกระทบเชิงสารัตถะ 

2. การหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้น าประเทศท่ีเข้าร่วมการประชุม 
2.1 การหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนนายกรัฐมนตรีได้พอหารือทวิภาคี  

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งสองฝุายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือเชิง
ยุทธศาสตร์ไทย – จีน ที่รอบด้าน การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ส าคัญ ความร่วมมือในการพัฒนา
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โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ซึ่งจะมีบทบาทส่งเสริมการเช่ือมโยงในภูมิภาค ความร่วมมือด้านความมั่นคง
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปูองกันประเทศ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยไทยผลักดันเรื่องสินค้าเกษตร และแสดงความ
พร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JC เศรษฐกิจไทย-จีน ครั้งที่ 6 นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้จีนช่วยดูแล 
การลงทุนของไทยในจีนด้วย ส่วนจีนพร้อมขยายความร่วมมือกับไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษา การวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งสาขาความร่วมมืออื่น ๆ ที่ไทยประสงค์ อนึ่ง ภายหลังการหารือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝุายได้ลงนาม  
ในเอกสารส าคัญ 3 ฉบับ โดยมีนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีจีนเป็นสักขีพยาน ได้แก่ (1) แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วย
ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน (พ.ศ. 2560-2564) (2) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกรอบเส้นทาง
เศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 และ (3) สัญญา 2.1 (การออกแบบ) และสัญญา 
2.2 (ที่ปรึกษาควบคุมงานการก่อสร้าง) โครงการความร่วมมือไทย-จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเช่ือมโยง
ในภูมิภาค 

2.2 นายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับนายกเอมอมาลี เราะห์มาน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ทั้งสอง
ฝุายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ ขยายการท่องเที่ยวระหว่างกัน และเร่งรัดให้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าครั้งแรก ความร่วมมือ
ด้านความมั่นคง รวมถึงการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และการต่อต้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ 
การส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นน้ า และการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความมั่นคง
ทางอาหาร การเกษตร การท่องเที่ยว และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.3 นายกรัฐตรีได้พบหารือกับนายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งสองฝุายได้หารือ  
ถึงความสัมพันธ์ทวิภาคี รวมถึงการขยายความร่วมมือด้านกลาโหมและความร่วมมือระหว่างประชาชน การเสด็จฯ เยือน
รัสเซียในโอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – รัสเซียของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ความร่วมมือด้านการค้า โดยตั้งเปูาหมายเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภาย 
ในปี 2563 ซึ่งนายกรัฐมนตรีขอให้รัสเซียพิจารณาซื้อสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นและเร่งรัดการส่งคณะไปตรวจสอบโรงงาน
แปรรูปสินค้าสัตว์ปีกและประมงของไทยท่ียังคั่งค้างอยู่ และขอให้ฝุายรัสเซียพิจารณาลงทุนในไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะ
ใน EEC และขอให้สนับสนุนและดูแลนักลงทุนไทยในรัสเซียรวมถึงขอให้รัสเซียช่วยผลักดันการจัดท าความตกลงเขต
การค้าเสรีระหว่างไทย กับ Eurasian Economic Union (EAEU) ทั้งนี้ ฝุายรัสเซียสนใจลงทุนในโครงการก่อสร้างระบบ
รถไฟรางคู่ในไทย และพร้อมร่วมมือจัดตั้งศูนย์การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ในไทย 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้พบสนทนากับผู้น าประเทศอื่น ๆ ได้แก่ (1) นายนเรนทร โมที นยกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐอินเดีย (2) นายเอนริเก เปนญา นิเอโตประธานาธิบดีสหรัฐเม็กซิโก (3) นายอาลฟา กงเด ประธานาธิบดี
สาธารณรัฐกินี และ (4) นายมิเชล เตเมร์ ประธานาธิบดีสหพันธ์สาธารณรัฐบราชิล รวมทั้งทักทายกับนายอับดุล ฟัตตาห์ 
อัสซีซี ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอียิปต์ และนายเจค็อบ ซูมา ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ อีกด้วย 
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3. ข้อสังเกต / ข้อคิดเห็น 
3.1 การเข้าร่วมการประชุม EMDCD ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้รวมทั้งการพบหารือทวิภาคีกับมิตรประเทศ

ซึ่งมีประเทศมหาอ านาจที่มีบทบาทส าคัญในเวทีโลกเป็นไปด้วยบรรยากาศฉันมิตรและสะท้อนความเช่ือมั่นต่อกัน  
ประสบผลส าเร็จตามเปูาประสงค์ของไทยอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาล 
ในกานส่งเสริมบทบาทประเทศไทย การใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังเห็นได้จาก (1) ความเช่ือมั่นในบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย 
ในฐานะประเทศก าลังพัฒนาที่เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศต่อเนื่องจากการประชุมกลุ่ม 20 เมื่อปี 2559  
ซึ่งจีนเชิญไทยในฐานะประธานมีบทบาทสร้างสรรค์ที่เป็นที่ยอมรับในฐานะตัวแทนของกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา  
ในเวทีโลก (2) ข้อเสนอของไทยในที่ประชุมฯ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อบรรลุ  
การพัฒนาท่ียั่งยืน อาทิ การเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน การสร้างความเช่ือมโยง การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ควบคู่การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจีนได้กล่าวช่ืนชมบทบาทของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือใต้-ใต้ โดยเฉพาะในช่วง 
การด ารงต าแหน่งประธานกลุ่ม 77 และในอนาคตที่จะด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน นอกจากน้ี ยังได้กล่าวขอบคุณไทย
ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(3) จีนย้ าความพร้อมในการสนับสนุน EEC ของไทย ซึ่งเกื้อกูลกับ BRI ความส าคัญของกลไกความร่วมมือกับประเทศ
ก าลังพัฒนาและประเทศตลาดใหม่ หรือ BRICS Plus ที่จีนเสนอเพื่อให้วาระของ BRICS สอดคล้องกับผลประโยชน์
ร่วมกันของประเทศก าลังพัฒนาอย่างแท้จริง 

3.2 การประชุม EMDCD ของไทยยังประสบความส าเร็จในการชูศักยภาพของไทยในฐานะประตูเช่ือมโยง
ภูมิภาคอาเซียนและประเทศก าลังพัฒนากับกลุ่ม BRICS โดยเฉพาะการที่ประธานาธิบดีจีนย้ าในหลายโอกาสถึงความ
พร้อมในการร่วมมือกับไทยและเห็นว่านโยบายส่งเสริมความเช่ือมโยงระดับประเทศและภูมิภาคของไทย รวมถึง EEC 
เกื้อกูลกับข้อริเริ่ม BRI ซึ่งไทยจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความเช่ือมโยงในภูมิภาคให้เป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะการบูรณาการแผนแม่บทด้านความเช่ือมโยงของกรอบความร่วมมือต่าง ๆ โดยใช้ประโยชน์จากวาระการเป็น
ประธานกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค 3 กรอบ ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ ACMECS ในปี 2561 อาเซียน ในปี 2562 
และเอเปค ในปี 2565 

3.3 ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับของสมาชิก BRICS เป็นความท้าทายประการหนึ่งต่ออนาคตของ BRICS 
อย่างไรก็ดี ทุกประเทศยังคงเห็นความจ าเป็นของการร่วมมือกันเพื่อผลักดันวาระที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยมองข้าม
ความขัดแย้ง ดังเห็นจากความตึงเครียดระหว่างจีนและอินเดียในสถานการณ์ที่ราบสูงโดกลัมที่ได้คลี่คลายลงก่อนหน้า  
การประชุม BRICS เพียงไม่กี่วัน และผู้น าอินเดียเข้าร่วมการประชุม BRICS และแสดงการสนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ประเทศก าลังพัฒนาและตลาดเกิดใหม่ว่ามีความส าคัญในการรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์โลก
ในปัจจุบัน โดยเสนอให้มีการร่วมมือในหลายด้าน อาทิ ความมั่นคง ทั้งในการต่อต้านการก่อการร้าย Cybercrime และ
ภัยพิบัติ ความร่วมมือด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและวัตกรรม ด้านสาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ การพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ แม้ว่าก่อนหน้าจะมีการน าเสนอข่าวในท านองว่าอินเดียและประเทศสมาชิก BRICS ไม่เห็นด้วยกับ 
ข้อริเริ่ม BRICS Plus ของจีน เนื่องจากเป็นการด าเนินการเพื่อขยายแนวสนับสนุนข้อริเริ่ม BRI ของจีน อย่างไรก็ดี  
จีนได้ย้ าในที่ประชุมฯ ว่า แนวทาง BRICS Plus เป็นไปตามแนวปฏิบัติของ BRICS ซึ่งส่งเสริมการมี dialogue  
กับประเทศก าลังพัฒนาโดยที่ประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศก าลังพัฒนาต่างมีบทบาทและส่วนร่วมรับผิดชอบ  
ในเศรษฐกิจและการพัฒนามากข้ึน จึงสมควรที่ BRICS จะรับฟังและหาทางร่วมมือกับประเทศเหล่านี้เพื่อรักษาความชอบ
ธรรมของวาระของ BRICS ในฐานะผู้น าประเทศก าลังพัฒนาต่อไป 

3.4 การที่อินเดียมีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับข้อริเริ่ม BRI ของจีน เนื่องจาก China – Pakistan Economic 
Corridor (CPEC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวระเบียงเศรษฐกิจภายใต้ข้อริเริ่ม BRI มีเส้นทางพาดผ่านบริเวณแคชเมียร์  
ซึ่งอินเดียมีข้อพิพาทเกี่ยวกับอธิปไตยกับปากีสถาน และมองว่า CPEC ท าให้ปากีสถานอยู่สถานะได้เปรียบอินเดีย อินเดีย
จึงไม่สามารถยอมรับข้อริเริ่ม BRI ของจีน และนายกรัฐมนตีอินเดียปฏิเสธการร่วมประชุม Belt and Road Forum  
ที่จีนจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 การด าเนินนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในการผลัดดันแผนแม่บทด้าน 
ความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคต่าง ๆ จึงมุ่งด าเนินการโดยรักษาสมดุลในบทบาทของไทย เพื่อมิให้ถูกตีความบิดเบือนไป
ในทางว่าไทยเอนเอียงไปในทางประเทศหรือกลุ่มหนึ่งใด ซึ่งไทยเห็นว่าข้อริเริ่มของประเทศและภูมิภาคต่างๆ สามารถ
เชื่อมโยงเกื้อกูลกันได้และไทยพร้อมร่วมมือกับทุกประเทศเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
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