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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2560 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
311060 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ 
และโรงงานผลิตทุเรียนแซ่เยือกแข็ง ซึ่งอัตราค่าบริการจะจ าแนกตามขนาดของศูนย์รวบรวมน้ านมดิบหรือโรงงานผลิต
ทุเรียนแช่เยือกแข็ง เพื่อให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าบริการตรวจสอบและค่า
ใบรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบังคับ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เนื่องจาก กษ. ได้ออกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวม

น้ านมดิบเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับการปฏิบัติที่ดีส าหรับ
การผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็งเพื่อการส่งออกเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. 2460 ซึ่ง กษ. โดยกรมปศุสัตว์และกรมวิชาการเกษตร
จะเป็นผู้ ให้บริการตรวจสอบและรับรองให้กับเกษตรกร แต่เนื่องจาก กษ . มีนโยบายในการถ่ายโอนภารกิจ 
ในการตรวจสอบและรับรองให้กับภาคเอกชนในระยะต่อไป ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นจะต้องเพิ่มเติมเกณฑ์ค่าบริการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าบริการตรวจสอบ
และค่าใบรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรที่มีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบังคับ และเป็นการรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจงานตรวจสอบและรับรองให้กับภาคเอกชน ทั้งนี้ การก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
ส าหรับมาตรฐานบังคับ จะต้องก าหนดเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ. 2551 

2. ประกอบกับมาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 บัญญัติให้
ค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรที่มีกฎหมายกระทรวงก าหนดมาตรฐานบังคับ ให้เป็นไปตาม

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานมีหลักเกณฑ์ 
ในการก าหนดค่าบริการตรวจสอบและค่าใบรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้า
เกษตรที่มีกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานบังคับ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงสมควรก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีส าหรับศูนย์รวบรวมน้ านมดิบและค่าบริการตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีส าหรับทุเรียนแช่เยือกแข็ง เพื่อให้ผู้ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐานมีหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าบริการตรวจสอบและค่าใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกัน 

3. คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงฯมาเพื่อด าเนินการ 

มติ ครม. : 1. ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2560 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
311060 
 
เรื่อง : งบการเงินและรายงานประจ าปี 2557 ขององค์การสะพานปลา 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การสะพานปลา (อสป.) ปี 2557  
และรายงานประจ าปี 2557 ของ อสป.  

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. รายงานงบการเงิน ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงิน สรุปได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 2557 ปีงบประมาณ 2556 การเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์ 748.91 703.33 เพ่ิมขึ้น                 45.58 

หน้ีสิน 597.55 536.66 เพ่ิมขึ้น                 60.89 

รวมส่วนของทุน 151.36 166.67 ลดลง                (15.31) 

รายได้ 190.67 197.99 ลดลง                  (7.32) 

ค่าใช้จ่าย 206.06 216.72 ลดลง                (10.66) 

ก าไร (ขนาดทุน ) สุทธิ (15.39) (18.73) เพ่ิมขึ้น                  3.34 

2. ผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2557 ที่ส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
2.1 งานให้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง โดยได้ให้บริการสถานที่ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า  

และจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ า โดยมีปริมาณสินค้าสัตว์น้ าทั้งสิ้น 395,138 ตัน มูลค่า 16,679 ล้านบาท และได้ด าเนิน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (อสป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง ได้แก่ โครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูป และโครงการพัฒนา  
และสนับสนุนการประมง โดยมีก าไรสุทธิ จ านวน 5.89 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณลงทุนเพื่อขยายงาน 
และซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งใช้ขนถ่าย และจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ า จ านวน 203.28 ล้านบาท 

2.2 งานสินเช่ือการประมง โดยให้สินเช่ือเครื่องมือและอุปกรณ์ ท าประมง ได้แก่ กระบะ เกียร์เรือ เรือ  
คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 36.25 ล้านบาท 

2.3 งานส่งเสริมการประมง เช่น ส่งเสริมอาชีพ ให้ทุนการศึกษาด้านการประมง/บุตรชาวประมงผู้ประสบภัย
ทางทะเล เงินสมทบช่วยเหลือชาวประมงกรณีฉุกเฉินรวมทั้งสิ้น 1.20 ล้านบาท 

3. ผลงานเด่น ในปี 2557 คือ การปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอย่างต่อเนื่องในด้านมาตรฐานสุขอนามัย 
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 4 แห่ง ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมงระนอง ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี  
ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต และท่าเทียบเรือประมงชุมพร โดยสามารถลดปัญหาการส่งออกสินค้าสัตว์น้ าหรือการกีดกัน
สินค้าจากประเทศไทย อันมีสาเหตุมาจากคุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดของประเทศผู้น าเข้า เพิ่มมูลค่า
ให้กับสินค้าสัตว์น้ ามีคุณภาพดีขึ้น และกระตุ้นเศรษฐกิจโดยก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางการประมง 

4. แผนงานและโครงการที่ส าคัญในปีงบประมาณ 2558 อสป. ได้จัดท าโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลยุทธ์ 
ตามแผนวิสาหกิจปี 2558 – 2562 ซึ่งในแผนปฏิบัติการประกอบด้วย 17 โครงการ ใน 4 กลยุทธ์ ดังนี ้

4.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรมประกอบด้วย 2 โครงการ  
คือ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง และโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือประมงหัวหิน 

4.2 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ ประกอบด้วย 6 โครงการ เช่น โครงการสนับสนุน 
และพัฒนาการประมง เป็นต้น 

4.3 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย 3 โครงการ เช่น โครงการอบรมฝึกฝน
อาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนประมง เป็นต้น 

4.4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ ประกอบด้วย 6 โครงการ เช่น โครงการน าระบบ 
การบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) มาบริหารจัดการ อสป. เป็นต้น 

มติ ครม. : รับทราบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (องค์การสะพานปลา) 
เร่งรัดการด าเนินการจัดท ารายงานงบการเงินและรายงานกิจการประจ าปี 2558 และ 2559 ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีโดยด่วน และให้ด าเนินการจัดท างบการเงินและรายงานกิจการประจ าปี 2560 และปีต่อๆ ไป ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา 1 ปี ตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ต่ไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2560 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
311060 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้  

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559/60 เพิ่มเติม 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เพ่ิมจ านวนเกษตรกรเปูาหมายของโครงการพักช าระหนี้ต้นเงิน
และลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559/60 เพิ่มเติม จากเดิม 
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560) จ านวน 212,850 ราย เป็น จ านวน 260,389 ราย และเพ่ิม
งบประมาณในการด าเนินโครงการจ านวน 859.50 ล้านบาท (โดยเพิ่มขึ้นจาก จ านวน 1,965.50 ล้านบาทต่อปี 
รวมระยะเวลา 2 ปี จ านวน 3,931 ล้านบาท เป็น จ านวน 2,395.25 ล้านบาทต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี จ านวน 
4,790.50 ล้านบาท) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนี ้

1.1 เห็นชอบโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559/60 ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

วัตถุประสงค์ : เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีพ้ืนท่ีการเกษตรได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
ส่งผลให้ไม่สามารถท าการผลิตหรือผลผลิตได้รับความเสียหายท าให้มีรายได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 จากรายได้ปกติ 

วิธีด าเนินการ : 1. ขยายระยะเวลาช าระคืนต้นเงินกู้ที่เกษตรกรมีอยู่กับ ธ.ก.ส. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 ออกไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากงวดช าระเดิม ไม่จ ากัดวงเงินข้ันสูง โดยเกษตรกรยังต้องส่งช าระดอกเบี้ย
ที่เกิดขึ้นก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2560 ตามก าหนดช าระเดิม 

 2. การงดคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกร แยกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
2.1 กรณีเกษตรกรที่ไม่เป็นหน้ี NPLs ธ.ก.ส. งดคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกรเป็น

ระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2561 ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท โดย
รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. อัตราร้อยละ 5 ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรอัตราร้อยละ 2  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (สผง.สป.กษ./กสก./กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรใน
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้ครบคลุม ทั่วถึง และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี (จ านวนเกษตรกรประมาณ 212,850 ราย วงเงินพักช าระหนี้ที่ใช้เป็นฐานในการค านวณ
ดอกเบี้ยประมาณ 39,310 ล้านบาท) 

2.2 กรณีเกษตรที่เป็นหน้ี NPLs ธ.ก.ส. งดคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกรเป็นระยะเวลา 
2 ปี ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2561 ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 300 ,000 บาท โดย  
ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบ้ียท้ังหมดแทนเกษตรกร (จ านวนเกษตรกรประมาณ 9,150 ราย) 

1.2 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง และข้อสังเกตของส านักงบประมาณที่เห็นควรคัดกรองผู้เข้าร่วมโครงการพักช าระหนี้ฯ ว่าเป็น
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างแท้จริงและตรวจสอบเปูาหมายเกษตรกรตามโครงการพักช าระหนี้ฯ ครั้งนี้ 
โดยจะต้องไม่ให้ซ้ าซ้อนกับโครงการต่างๆ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐในลักษณะเดียวกัน รวมทั้งก าหนด
มาตรการส าหรับเกษตรกรที่ยังมีศักยภาพในการช าระคืนเงินต้น หรือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแต่ไม่
ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐตามโครงการพักช าระหนี้ฯ ตลอดจนควรก าหนดมาตรการในการปรับปรุงและ
ฟื้นฟูประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักช าระหนี้ฯ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อที่เกษตรกรจะได้น า
วงเงินค่าใช้จ่ายในส่วนที่ยังไม่ต้องช าระเงินต้นและดอกเบี้ยไปด าเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูประสิทธิภาพการผลิตให้
เกิดผลสัมฤทธิ์และสามารถท าการเกษตรได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ควรมีการบูรณาการการบริหารจัดการการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้นไป
พิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. กระทรวงการคลังรายงานว่า เนื่องจากจ านวนเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพักช าระหนี้ฯ ท้ังในส่วน
ของเกษตรกรที่ไม่เป็นหนี้ NPLs และที่เป็นหนี้ NPLs มีจ านวนมากกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้เมื่อ
วันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามข้อ 1) เนื่องจากจ านวนเกษตรกรที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนั้นเป็นการประมาณการ
ของ ธ.ก.ส. โดยยังมิได้ส ารวจความเสียหายของเกษตรกรอย่างทั่วถึงและครบถ้วน รวมทั้งสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น
ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในวงกว้าง จึงท าให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไข แสดงความ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการพักช าระหนี้ฯ มีจ านวนมากขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

จ านวนเกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 
เกษตรกรที่ไม่เป็นหนี้ NPLs     จ านวน   212,850  ราย 
เกษตรกรที่เป็นหนี้ NPLs        จ านวน       9,150   ราย 

จ านวนเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการในครั้งน้ี 
เกษตรกรที่ไม่เป็นหนี้ NPLs     จ านวน   260,389  ราย 
เกษตรกรที่เป็นหนี้ NPLs        จ านวน     13,951   ราย 
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จ านวนเพ่ิมขึ้น 
เกษตรกรที่ไม่เป็นหนี้ NPLs     จ านวน   47,539    ราย 
เกษตรกรที่เป็นหนี้ NPLs        จ านวน     4,801     ราย 

3. เนื่องจากจ านวนเกษตรกรที่ไม่เป็นหนี้ NPLs ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการมีจ านวนมากขึ้น (ตามข้อ 2) ส่งผลให้
วงเงินพักช าระหนี้ของเกษตรกรที่ไม่เป็นหนี้ NPLs มีจ านวนมากขึ้น จาก จ านวน 39,310.00 ล้านบาท เป็น จ านวน 
47,905.05 ล้านบาท โดยงบประมาณที่รัฐบาลจะใช้ในการชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกรที่ไม่เป็น
หน้ี NPLs ตามหลักเกณฑ์เดิมในมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ 1 ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี มีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 

วงเงินสินเชื่อ 
เฉพาะส่วนที่ต้นเงิน
ไม่เกิน 300 ,000 
บาท และไม่เป็นหนี้ 
NPLs 

ภาระงบประมาณภาครฐั ภาระงบประมาณ
ที่ ธ.ก.ส. รับภาระ
ด อ ก เ บี้ ย แ ท น
เกษตรกร 

งบประมาณชดเชย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
5 ต่อป ี

งบประมาณชดเชย
อัตราดอก เบี้ ย รวม  
2 ปี 

มติ ครม. 7 ก.พ. 
2560 

39,310.00 1,965.50 3,931.00 

*2,225.42 เกษตรกรที่ประสงค์
เข้าร่วมโครงการ 

47,905.05 2,395.25 4,790.50 

เพ่ิมขึ้น 8,595.05 429.75 859.50 
* ภาระดอกเบี้ยทั้งหมดที่ ธ.ก.ส. รับแทนเกษตรกรเป็นระยะเวลา 2 ปี ทั้งในกรณีที่เกษตรกรไม่เป็นหนี้ NPLs  
(ธ.ก.ส. ชดเชยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อป)ี และกรณีที่เกษตรกรเป็นหนี้ NPLs (ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยทั้งหมด) 

4. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนและมีคุณสมบัติตามเง่ือนไขของโครงการพัก
ช าระหนี้ฯ สามารถได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน กระทรวงการคลังจึงขอเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเพ่ิมจ านวนเกษตรกรกรณีที่ไม่เป็นหน้ี NPLs 
จ านวน 47,539 ราย (จากเดิมจ านวน 212,850 ราย เป็น จ านวน 260,389 ราย) และเพ่ิมงบประมาณที่รัฐใช้ใน
การชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี จ านวน 859.50 ล้านบาท  
(จากเดิมจ านวน 3,931.00 ล้านบาท เป็น จ านวน 4,790.50 ล้านบาท) 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ส าหรับวงเงินงบประมาณในการด าเนินโครงการที่เพิ่มขึ้น  
ให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
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งบประมาณเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็น
ของส านักงบประมาณ 

2. ให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 
ในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559/60 เพิ่มเติม ให้ถูกต้องเป็นไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และ
เปูาหมายของโครงการอย่างเคร่งครัด ตามความเห็นของส านักงบประมาณและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการต่างๆ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ  
ในลักษณะเดียวกันด้วย 

3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนดมาตรการในการปรับปรุงและ
ฟื้นฟูประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อที่เกษตรกรจะได้น าวงเงินค่าใช้จ่ายในส่วนที่ยังไม่ต้อง
ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยไปด าเนินการปรับปรุงและฟื้นฟูประสิทธิภาพการผลิตต่อไป 

4. ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับข้อสังเกตของส านักงบประมาณเกี่ยวกับการบูรณาการให้ความช่วยเหลือในภาพรวมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2560 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
311060 
 
เรื่อง : แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61 
โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2560/61 วงเงินงบประมาณ 
45 ล้านบาท โดยภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวงการคลังต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. พณ. รายงานว่า แนวโน้มสถานการณ์การผลิตและความต้องการใช้ปี 2560/61 ดังนี ้

1.1 ปริมาณผลผลิตและความต้องการการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)  
ณ วันที่ 18 กันยายน 2560 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิต 4.43 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.11 ล้านตัน จากปี 
2559/60 ที่มีปริมาณ 4.32 ล้านตัน (ร้อยละ 2.55) ผลผลิตเฉลี่ย 683 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มขึ้น 23 กิโลกรัม/ไร่ จากเดิม
ที่ 660 กิโลกรัม/ไร่ (ร้อยละ 3.48) โดยผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากในเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2560 ประมาณ 
3.07 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.30 ของผลผลิตทั้งประเทศ ในส่วนของความต้องการใช้ สมาคมผู้ผลิตอาหาร
สัตว์ไทยประมาณการความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ปี 2560 ปริมาณ 8.10  
ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.28 ล้านตัน จากปี 2559 ที่ปริมาณ 7.82 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.58 

1.2 ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 จังหวัดเพชรบูรณ์ เกษตรกรขายได้ ชนิดเมล็ด 
ความช้ืน 14.5% เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 7.15 บาท ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของเดือนก่อนที่ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
7.40 บาท (ร้อยละ 3.38) ความช้ืน 30% เฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 5.15 บาท ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของเดือน
ก่อนที่ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.50 บาท (ร้อยละ 6.36) ราคา ณ โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ชนิดเมล็ด ความช้ืน 14.5% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 7.90 บาท ปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของเดือน
ก่อนที่ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.28 บาท (ร้อยละ 4.59) เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยในเดือนตุลาคม 
2560 คาดการณ์ผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดประมาณ 1.148 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 28.40 ของผลผลิต

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

เพื่อสนับสนุนสินเช่ือให้กับสถาบันเกษตรกรที่มีการประกอบ
ธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
รวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร เพื่อจ าหน่ายต่อ  
แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ/หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ 
รวมทั้งเพื่อช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิต
ออกมาก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ทั้งประเทศ ประกอบกับผลกระทบจากฝนตกชุกในหลายพ้ืนที่ในช่วงน้ีส่งผลให้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีความชื้น
สูง เกษตรกรและผู้รวบรวมรับซ้ือบางรายไม่สามารถปรับปรุงคุณภาพได้ทันก่อนที่จะจ าหน่ายผลผลิตเข้าสู่โรงงาน
อาหารสัตว์ ซ่ึงราคาอาจมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอีก 

2. ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อ
วันท่ี 27 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61 จ านวน 
1 โครงการ คือ โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์
การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน) ปี 2560/61 วงเงิน 45 ล้านบาท ที่เสนอโดย ธ.ก.ส. และให้
น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยมีรายละเอียดโครงการฯ ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนสินเช่ือให้กับสถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และ
มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง น าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรผู้ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2560/61 กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อจ าหน่ายต่อ แปรรูปเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม และ/หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ 

2. เพื่อช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก ตลอดจนเป็นการ
ส่งเสริมการท าธุรกรรมระหว่างสมาชิกและสถาบันเกษตรกรตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งสถาบันเกษตรกร 

3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรในการด าเนินธุรกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
4. เพื่อเพ่ิมทางเลือกให้เกษตรกรได้มีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่หลากหลายยิ่งขึ้น จากเดิมที่แหล่ง

รับซื้อส่วนใหญ่จะเป็นประกอบการเอกชน 
เป้าหมาย : สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมหรือรับซ้ือและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์จากเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท โดยใช้เงินทุน ธ.ก.ส.  
วิธีการ : ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการ ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี โดยคิดจากสถาบันเกษตรกรใน

อัตราร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแก่ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน 
นับแต่วันรับเงินกู้ และตั้งแต่วันถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาช าระคืนเงินกู้เป็นต้นไป สถาบันเกษตรกรจะต้องรับภาระ
ดอกเบี้ยเองในอัตรา MLR บวกตามช้ันความเสี่ยงของสถาบันเกษตรกรแต่ละแห่ง (ปัจจุบัน MLR เท่ากับร้อยละ 5 ต่อป)ี 

งบประมาณที่ขอจัดสรร : จ านวนดอกเบี้ยที่ขอชดเชยจากรัฐ 45 ล้านบาท (วงเงินสินเช่ือรวม 1,500  
ล้านบาท × อัตราดอกเบี้ยที่ขอชดเชยจากรัฐ อัตราร้อยละ 3 ต่อปี × ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ย 12 เดือน) 

ระยะเวลาด าเนินงาน : 1. ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
 2. ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561 
 3. ก าหนดช าระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันท่ีรับเงินกู้ ทั้งนี้ ต้องช าระหนี้ให้

เสร็จสิ้นไม่เกินวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 4. ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วันท่ีรับเงินกู้ 
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ธ.ก.ส. พณ. และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
3. พณ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งรับซื้อผลผลิตที่หลากหลาย และสร้างความ

เข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แก่สถาบัน
เกษตรกร เพื่อให้มีการดูดซับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนเกินในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก จะส่งผลให้ราคาข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรขายได้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ประกอบกับขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปี 2560/61 แล้ว ซึ่งกระจุกตัวออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2560 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ส าหรับภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นให้ด าเนินการตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับความเห็นของส านักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนนิการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการ าเนินการโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2560/61 และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการใน
ภาพรวม รวมถึงเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการให้ถูกต้องทั่วถึง เพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ ของสถาบัน
เกษตรกรต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2560 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
311060 
 
เรื่อง : การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP 23)  

การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 13 (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2  
(CMA 1.2) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. รับทราบองค์ประกอบของคณะผู้แทนประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 13 (CMP 13)  
การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2 (CMA 1.2) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 2. เห็นชอบต่อกรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 

 3. หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงไขท่าทีการเจรจาฯ ที่มิใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศ
ไทย ขอให้ ทส. พิจารณาด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
๑. ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารเกียวโต  

และความตกลงปารีส เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๗ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ 
ตามล าดับ และได้ด าเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ และพิธีสารเกียวโต ตลอดมา 

๒. การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๓ (COP )  
การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ ๑๓ (CMP 13) และการประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ ๑.๒ (CMA 1.2) 
และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง จะจัดขึ้น ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ ๖-๑๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ ซึ่งประเทศต่างๆ ท่ีเป็นภาคีของอนุสัญญาฯ พิธีสาร และความตกลงดังกล่าว จะเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมี
สาระส าคัญของการเจรจา ได้แก่ การก าหนดทิศทางการด าเนินงานของประชาคมโลกภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ทั้งใน

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

ยกระดับให้การสนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาด้านการเงิน  
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเสริมสร้างขีดความสามารถ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประเด็นภายใต้พิ ธีสาร เกียวโต ประเด็นด้ านเทคนิค ป ระเด็นด้ านการด า เนินงาน และการด า เนินงาน 
เพื่อเตรียมการมีผลบังคับใช้ของความตกลงปารีส ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกจะต้องเข้าประชุมเจรจาด้วย 
โดยผู้แทน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องเข้าร่วมประชุมเจรจาและติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านเกษตร  
ในการประชุมดังกล่าว 

๓. องค์ประกอบของคณะผู้แทนไทย ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระหว่างการประชุมระดับสูง รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับผู้แทนจาก กษ. ประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร  

๔. กรอบท่าทีการเจรจาของไทย ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้เน้นย้ าการด าเนินงานภายใต้
อนุสัญญาฯ โดยมุ่งหวังให้รัฐภาคียกระดับการด าเนินงานตามพันธกรณีของตน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ  
พิธีสารเกียวโตและความตกลงปารีส การจัดท าและการด าเนินงานตามการมีส่วนร่วมที่ประเทศก าหนด (Nationally 
Determined Contributions: NDCs) จะต้องอยู่ภายใต้หลักการ แนวทาง และวิธีการของอนุสัญญาฯ สะท้อนถึงขีด
ความสามารถของสถานการณ์ของประเทศที่แตกต่างกัน  การด าเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะต้องไม่สร้างภาระที่เกินความจ าเป็นแก่ประเทศก าลังพัฒนา การจัดสรร
งบประมาณของส านักเลขาธิการอนุสัญญาฯ จะต้องมีความสมดุลระหว่างการด าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก  
และการปรับตัว รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่มีความจ าเป็นและสนับสนุนของภาคีเป็นส าคัญ การเรียกร้องให้ประเทศ
พัฒนาแล้วเพิ่มระดับการด าเนินงานในช่วงก่อนปี ค.ศ. ๒๐๒๐ อย่างจริงจัง เพื่อน าไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็น
รูปธรรม รวมทั้งยกระดับการให้การสนับสนุนประเทศก าลังพัฒนาด้านการเงิน การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
และการเสริมสร้างขีดความสามารถ ทั้งนี้ กรอบท่าทีเจรจาฯ เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาฯ คือ มีความรับผิดชอบ
ร่วมกันในระดับที่แตกต่างกันโดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละประเทศ และไม่ขัดกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกรอบท่าทีการเจรจาของไทยฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2560 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
311060 
 
เรื่อง : การร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบต่อเอกสาร ASEAN Declaration on Innovation 
 2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองเอกสาร 3 ฉบับ คือ  

1) เอกสาร ASEAN Declaration on Innovation 2) เอกสาร AEC 2025 Trade Facilitation Strategic Action 
plan 3) ASEAN Work Programme on Electronic Commerce 2017 – 2025 หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขเอกสารทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว ที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
ด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก ครม. อีก [คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) 
จะให้การรับรองเอกสารดังกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 ในวันที่ 13 – 14 พ.ย. 2560 ณ  
กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์)] 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนในปี 2560 ได้เสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจที่จะให้ความส าคัญล าดับต้น 

ในปีนี้รวม 11 ประเด็น รวมถึง ASEAN Declaration on Innovation ที่อยู่ภายใต้รัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยจะน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีประชาคมอาเซียน (AEC Council) ซึ่งในส่วนของไทย คือ  
รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายในฐานะผู้ดูแลภาพรวมการด าเนินการด้านเศรษฐกิจ  
ของอาเซียนให้การรับรอง ก่อนเสนอผู้น าลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 31 

2. รมว.พณ. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม AEM ครั้งที่ 49 และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ระหว่างวันที่ 7 – 11 ก.ย. 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และได้ร่วมให้การรับรองเอกสารรวม 4 ฉบับ 
โดยที่ประชุม AEM มีมติเสนอเอกสาร 2 ฉบับ จากท่ี AEM ได้ให้การรับรองแล้ว ได้แก่ AEC 2025 Trade Facilitation 
Strategic Action Plan และ ASEAN Work Programme on Electronic Commerce 2017 – 2025 ต่อ AEC 
Council เพื่อให้รับรอง ก่อนเสนอผู้น ารับทราบในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 31 ต่อไป 

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

เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การสร้างงาน และ
ส่งเสริมการยกระดับความเป็นอยู่ท่ีดีในสังคม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. AEC Council จะให้การรับรองเอกสารความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จ านวน 3 ฉบับ ก่อนการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที่ 31 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 – 14 พ.ย. 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ สาระของเอกสาร
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งจะไม่มี 
การลงนามเอกสารดังกล่าว ดังนี้ 

3.1 ASEAN Declaration on Innovation เป็นเอกสารที่แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการให้ความส าคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่า งยั่งยืน การสร้างงาน  
และส่งเสริมการยกระดับความเป็นอยู่ท่ีดีในสังคม โดยใช้นวัตกรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตและการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค 

3.2 AEC 2025 Trade Facilitation Strategic Action Plan เป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านการอ านวย 
ความสะดวกทางการค้าของอาเซียน จัดท าขึ้นเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการด้านอ านวยความสะดวกทางการค้า  
ของอาเซียนในช่วงระยะ ปี 2560 – 2568 ในการบรรลุเปูาหมาย คือ ลดต้นทุนธุรกรรมทางการค้าภายในภูมิภาคลง
ร้อยละ 10 ภายในปี ค.ศ. 2020 เพิ่มการค้าภายในภูมิภาคเป็น 2 เท่าภายในปี 2568 และผลการจัดอันดับ
ความสามารถในระดับโลกดีขึ้น 

3.3 ASEAN Work Programme on Electronic Commerce 2017 – 2025 เป็นเอกสารก าหนดแนว
ทางการด าเนินการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนส าหรับช่วงระยะปี 2560 – 2563 ประกอบด้วย 9 ด้าน 
ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐาน 2) สมรรถนะด้านการศึกษาและเทคโนโลยี 3) การคุ้มครองผู้บริโภค 4) การมีกฎระเบียบ 
ที่ทันสมัย 5) ความปลอดภัยของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6) ระบบการช าระเงิน 7) การอ านวยความสะดวกทางการค้า  
8) การแข่งขัน 9) โลจิสติกส์โดยจะลงนามความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนในปี 2561 

4. ในการจัดท าเอกสารดังกล่าวข้างต้น พณ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มี 
การประสานและหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีข้อขัดข้องต่อเอกสารดังกล่าว 
นอกจากน้ี ในส่วนของเอกสาร ASEAN Declaration on Innovation หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็นผู้เจรจาร่วมกับประเทศ
อาเซียนเอง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบเอกสาร ASEAN Declaration on Innovation ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวง
พาณิชย์และส่วนราชการเจ้าของเรื่องรับความเห็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้การรับรองเอกสาร 
3 ฉบับ คือ (1) ASEAN Declaration on Innovation (2) เอกสาร AEC 2025 Trade Facilitation Strategic Action 
Plan และ (3) เอกสาร ASEAN Work Programme on Electronic Commerce 2017 – 2025 เพื่อน าเสนอผู้น าใน
การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งท่ี 31 ต่อไป ท้ังนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเอกสารทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว ในส่วน
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ที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงพาณิชย์และส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจาก
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2560 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
311060 
 
เรื่อง : ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  

ในบริเวณที่ต าบลปากคลอง ต าบลชุมโค ต าบลบางสน และต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่ต าบลปากคลอง ต าบลชุมโค ต าบลบางสน 
และต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดมาตรการก าหมดมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลต าบลปากคลอง ต าบลชุมโค 
ต าบลบางสน และต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. เสนอว่า พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล น่านน้ าทะเล และเกาะต่างๆ ของอ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร มีความ

หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความเฉพาะด้านกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นแหล่งอาศัย แหล่งอาหารของ
สัตว์หายาก รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความส าคัญ ซึ่งมีฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลาย 
มีความเช่ือมโยงท้ังระบบนิเวศบนบกและทางทะเล ท าให้เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการพัฒนา จนเกิดปัญหาด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามมาและมีแนวโน้มเสื่อมโทรมมากยิ่งข้ึนจึงควรก าหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ต าบลปากคลอง ต าบลชุมโค ต าบลบางสน และต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

2. ทส. โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ยกร่างประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ต าบลปากคลอง 
ต าลบชมโค ต าบลบางสน และต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม  
ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาร่างประกาศดังกล่าว 
รวม 3 ครั้ง และในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของ 
ร่างประกาศฯ และให้น าเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกม./กป./ปศ./กสก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อรักษาคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลต าบลปากคลอง ต าบลชุมโค ต าบลบางสน และต าบลสะพลี 
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. คระกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติเมื่อวันที่ 16 มี .ค. 2560 เห็นชอบร่างประกาศดังกล่าว  
และให้เสนอ ครม. พิจารณา ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต่อไป 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่ต าบลปากคลอง ต าบลชุมโค ต าบลบางสน  
และต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... และมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ควรมีการก าหนดขอบเขตพื้นที่แนบท้ายประกาศให้ชัดเจน โดยแสดงเป็นแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 
รวมถึงควรมีการจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS database) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพื้นที่ 
ได้อย่างถูกต้องมากขึ้น 

2. ในการประกาศพื้นที่เพื่อคุ้มครองทรัพยากรส าคัญที่มีมาตรการคุ้มครองในบริเวณพื้นที่ที่จะประกาศนั้น  
ควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ีให้ทราบและรับรู้ 

3. ควรมีมาตรการและกลยุทธ์ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรมีการบังคับใช้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังด้วย 

มติ ครม. : 1. ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณที่ต าบลปากคลอง ต าบลชุมโค ต าบลบางสน และต าบลสะพลี อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... 
ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงพลังงานไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปด้วย 

2. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาวิเคราะห์ถึงเหตุจ าเป็นหรือสภาพ 
ความรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตที่จ าเป็นจะต้องออกประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเรื่องนี้ ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมาตรการคุ้มครองที่จ าก าหนดบทพื้นฐานทางวิชาการ
ต่อไป 

3. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระรวงเกษตรและสหกรณ์
และกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 44/2560 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
311060 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย – สาธารณรัฐเช็ก ครั้งท่ี 2 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย – 
สาธารณรัฐเช็ก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
ตารางติดตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 เห็นชอบร่างพิธีสารการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วย

ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย – สาธารณรัฐเช็ก ครั้งท่ี 2 และเห็นชอบให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างพิธีสารดังกล่าวตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 

2. กระทรวงการต่างประเทศ รายงานว่าเมื่อปี 2556 ไทยและสาธารณรัฐเช็กได้จัดตั้งกลไกการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย – สาธารณรัฐเช็กและได้มีการประชุม จ านวน 1 ครั้ง ณ 
กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐเช็ก เมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2556  

3. ในระหว่างวันท่ี 21 – 23 สิงหาคม 2560 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐ
เช็กและคณะผู้แทนภาคธุรกิจของสาธารณรัฐเช็กได้เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมฯ ครั้งท่ี 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าของประเด็นความร่วมมือที่มีอยู่แล้วหลังจากเว้นว่างจากการ
ประชุมมากกว่า 4 ปี และได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงเข้าพบ
หารือทวิภาคีกับรองประธานสภาหอการค้าไทยได้เข้าร่วมการสัมนาที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและรับฟังการ
บรรยายสรุปจากรองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผลการประชุมและการหารือที่ส าคัญดังกล่าวสรุปได้ 
ดังนี ้

3.1 ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย – สาธารณรัฐเช็ก  
ครั้งที่ 2 ทั้งสองฝุายได้หารือแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อเพิ่มพูนและผลักดันความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
ดังนี ้

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

เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และการค้าระหว่างไทยและสาธารณรัฐเช็กให้มากขึ้นต่อไปในอนาคต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(1) การค้า 
- เพิ่มมูลค่าการค้าโดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของทั้งสองประเทศ รวมทั้งส่งเสริม

และสนับสนุนการเข้าร่วมงานประชุมและงานแสดงสินค้าของกันและกัน 
(2) อุตสาหกรรม 

- ส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นประสบการณ์และแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านต่างๆ เช่น นโยบายและมาตรการส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพ 
เทคโนโลยีอัจฉริยะ วิทยาการหุ่นยนต์ เป็นต้น 

- ริเริ่มกระบวนการในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านความร่วมมืออุตสาหกรรมภายใต้กลไก
การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 

(3) พลังงาน 
- ขยายความร่ววมือด้านพลังงาน เช่น การแปรรูปขยะเป็นพลังงานและเทคโนโลยีด้านเครื่อง

ก าจัดและแปรรูปขยะ รวมทั้งจะมีการขยายความร่วมมือด้านพลังงานไปยังกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนามด้วย 
- ฝุายไทยแสดงความประสงค์จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการแปรรูปขยะเป็นพลังงาน 

ระบบการคัดแยกขยะแข็งและขยะอันตราย 
(4) โครงสร้างพ้ืนฐาน 

- สาธารณรัฐเช็กพร้อมสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของไทย เช่น การก่อสร้าง
และการพัฒนาระบบราง โดยเฉพาะรถไฟฟูารางเบา การขยายและปรับปรุงสนามบินภูมิภาคให้ทันสมัย เป็นต้น 

(5) สิ่งแวดล้อม 
- ให้มีความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ด้านธรณีวิทยา ด้านเหมืองแร่ 

เป็นต้น 
- ให้มีความร่วมมือระดับหน่วยงานในสาขาทรัพยากรแร่ เช่น ยุทธศาสตร์การท าเหมืองแร่ 

นโยบายเกี่ยวกับวัตถุดิบเหมืองแร่เพื่ออุตสาหกรรม กฎระเบียบด้านเหมืองแร่ เป็นต้น 
(6) การลงทุน 

- สนับสนุนการลงทุนในสาขาต่างๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี อาหาร อสังหาริมทรัพย์และการ
บริหารจัดการโรงแรม การพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรทางการเกษตร พลังงานทดแทน และพลังงาน
ทางเลือก การบริหารจัดการขยะ เป็นต้น 

(7) การท่องเท่ียว 
- การจัดตั้งส านักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ กรุงปราก และความพยายามในการเปิด

เส้นทางบินตรงระหว่างกรุงเทพฯ – กรุงปราก 
- การเจรจาเพื่อจัดตั้ งคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวภายใต้กลไกการประชุม
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คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
(8) เกษตรกรรม 

- ขยายความร่ วมมือด้ านอาหาร เกษตรกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งให้มีการริเริ่มความร่วมมือระหว่างสถาบันของสาธารณรัฐเช็กกับเมืองนวัตกรรมอาหารของไทย 

(9) ความร่วมมือทางวิชาการ 
- สถาบันการศึกษาของทั้งสองฝุายจัดท าโครงการต่างๆ ร่วมกันเพื่อน าไปสู่การจัดท าความตกลง

ด้านความร่วมมือในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป 
(10) ความร่วมมือสามฝ่าย 

- การแสวงหาศักยภาพในความร่วมมือสามฝุาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกัมพูชา ลาวและเมียนมา 
(11) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

- ประธานร่วมของทั้งสองฝุายเห็นพ้องว่าอาจพิจารณาจัดตั้งกลไกการหารือระดับอธิบดีในแต่ละ
ประเด็นความร่วมมือท่ีเป็นผลประโยชน์เร่งด่วนของทั้งสองฝุาย 

(12) การลงนามในร่างพิธีสารการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  
ไทย – สาธารณรัฐเช็ก ครั้งท่ี 2 

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
และการค้าสาธารณรัฐเช็กได้ร่วมลงนามพิธีสารการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมฯ ซึ่งมีการปรับแก้ถ้อยค าในหัวข้อ
สิ่งแวดล้อมและเกษตรกรรม โดยมิได้เป็นการปรับเปลี่ยนท่ีมีนัยส าคัญ 

3.2 การหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐเช็ก 

ทั้งสองฝุายเห็นพ้องในเรื่องต่างๆ ที่หารือกัน เช่น 1) การให้ความส าคัญกับสาขาความร่วมมือที่มี
ศักยภาพ ได้แก่ ยานยนต์ การแพทย์และเทคโนโลยีอุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ พลังงาน เทคโนโลยีอากาศยานและ
อวกาศ 2) การขยายการลงทุนในด้านการท่องเที่ยวโดยแต่ละฝุายแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนและอ านวยความ
สะดวกให้กับนักลงทุน 3) สาธารณรัฐเช็กได้เสนอความร่วมมือด้านเหมืองแร่และธรณีวิทยา และได้แสดงท่าทีสนับสนุน
การรื้อฟ้ืนการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรปในระดับเทคนิค 

3.3 การสัมมนาส าหรับภาคธุรกิจ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐเช็ก ได้เข้าร่วมสัมมนาเมื่อวันที่  

22 สิงหาคม 2560 และได้เน้นย้ าบทบาทภาคเอกชนทั้งสองประเทศในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน ทั้งนี้ สาขาที่ภาคเอกชนของสาธารณรัฐเช็กมีความสนใจจะลงทุนกับไทย เช่น พลังงาน
อัจฉริยะ การบริหารจัดการขยะ และสาขาท่ีภาคเอกชนไทยสนใจจะขยายความร่วมมือกับสาธารณรัฐเช็ก ได้แก่ พลังงาน
ทดแทน การบิน และอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ 
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3.4 การพบหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสาธารณรัฐเช็กกับ  
รองประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ทั้งสองฝุายยินดีที่มูลค่าการค้าไทย – สาธารณรัฐเช็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาคเอกชนของสาธารณรัฐ
เช็กสนใจจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในสาขาต่างๆ เช่น พลังงาน เทคโนโลยีเพี่อสิ่งแวดล้อม การบิน และฝุายไทยสนใจ
ให้สาธารณรัฐเช็กเข้ามาลงทุนด้านการบิน อากาศยาน และส่วนประกอบ เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนและเช้ือเพลิง
ชีวภาพ 

4. โดยที่ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย – สาธารณรัฐเช็ก ครั้งที่ 2  
มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่างๆ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้จัดท าตารางติดตามผลการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมฯ เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติและติดตามผลให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

ความเห็นของ กษ 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประชุมดังกล่าวมีความครอบคลุมในหลากหลายมิติ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในกลไก  

ที่ส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยและ
สาธารณรัฐเช็กให้มากขึ้นต่อไปในอนาคต จึงยินดีให้การสนับสนุนการด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบและมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามตารางติดตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย – สาธารณรัฐเช็ก ครั้งท่ี 2 ต่อไป ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 


