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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 16/2561 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
170461 
 
เรื่อง : กรอบการเจรจาความตกลงท่ีเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงท่ีเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน 
2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาใช้ดุลยพินิจ  

ตามสถานการณ์ตามความเหมาะสมในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อไป [ประชุมคณะท างานเฉพาะกิจ Task Force on 
development of legal instruments for ASEAN Food Safety Regulatory Framework (TF AFSRF) ครั้งท่ี 1
ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2561 ณ ประเทศมาเลเซีย] 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. รายงานว่า อาเซียนได้พัฒนาเอกสารนโยบายด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียน (ASEAN Food 

Safety Policy) ในปี พ.ศ. 2558 และเอกสารกรอบการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียน ( ASEAN 
Food Safety Regulatory Framework) ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อใช้เป็นหลักการและกรอบการด าเนินงานส าหรับ
ประเทศสมาชิกและภาคส่วนต่าง ๆ ในการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียนตลอดกระบวนการผลิต  
โดยมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือการคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค และการลดการกีดกันทางการค้าของภูมิภาคอาเซียน
ตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 ( ASEAN Economic Community Blueprint 2025)  
และแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025 (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025) 

2. เพื่อให้เกิดการน ากรอบการก ากับดูแลดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ อาเซียนจึงจ าเป็นต้องจัดท าเครื่องมือทางกฎหมาย 
หรือความตกลงท่ีเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน โดยการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจ
เพื่อจัดท าร่างเครื่องมือทางกฎหมายในการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน (TF AFSRF) เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
และประสานความร่วมมือระหว่างผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร
ทั้งในสาขาเกษตร เศรษฐกิจ และสาธารณสุข ในการจัดท าร่างเครื่องมือทางกฎหมายหรือความตกลงฯ ฉบับดังกล่าว  
ของอาเซียน 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้เป็นหลักการและกรอบการด าเนินงานส าหรับประเทศ
สมาชิกและภาคส่วนต่าง ๆ ในการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหารของ
อาเซียนตลอดกระบวนการผลิต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. กษ. โดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้จัดการประชุมส่วนราชการและ
เอกชนไทยประกอบด้วย กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมอาเซียน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารส าเร็จรูป สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย และสถาบันอาหาร  
และเห็นควรเสนอกรอบการเจรจาความตกลงท่ีเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน  
ให้มีขอบเขตครอบคลุมการก าหนดหลักการ ข้อก าหนด กระบวนการ และกลไกการประสานงานของอาเซียน  
และของประเทศสมาชิกรวมถึงการพัฒนาพิธีสารของภูมิภาค เพื่อน านโยบายด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียน 
(ASEAN Food Safety Policy) และกรอบการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียน ( ASEAN Food Safety 
Regulatory Framework) ไปปฏิบัติ ซึ่งจะเน้นการควบคุมและประกันความปลอดภัยอาหาร ตั้งแต่การผลิตขั้นต้นจนถึง
ผู้บริโภค 

4. อาเซียนก าหนดการประชุมคณะท างานเฉพาะกิจ TF AFSRF ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2561 
ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีวาระการพิจารณาร่างเอกสารความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหาร
ของอาเซียน โดย กรอบการเจรจาความตกลงท่ีเกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลความปลอดภัยอาหารของอาเซียน   
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

4.1 วัตถุประสงค์  เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภค และเพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายเสรีของสินค้าเกษตร  
และอาหารที่ปลอดภัยต่อการบริโภคในอาเซียน โดยการปรับประสานด้านมาตรฐานอาหาร มาตรการสุขอนามัย  
และสุขอนามัยพืช การลดการกีดกันทางการค้าในภูมิภาค และลดความแตกต่างของระบบควบคุมอาหารของสมาชิก
อาเซียน 

4.2 เป้าหมายการเจรจาในภาพรวม 
- ปกป้องคุ้มครองผู้บริโภค 
- รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
- ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในตลาดอาเซียน 

ภูมิภาคอื่น และตลาดโลก 
- ร่วมสร้างอาเซียนให้เป็นฐานการผลิตที่มีคุณภาพมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ และต้องการในตลาดโลก 

พร้อมส่งเสริมสินค้าจากฐานการผลิตอาเซียนให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและเป็นธรรม 
- ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
- เอื้ออ านวยต่อการน าไปปฏิบัติหรือบังคับใช้โดยสอดคล้องกับความตกลงท่ีไทยมีพันธกรณีภายใต้  

ความตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
- มีแนวทางในการระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น 
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4.3 ขอบเขตและสาระส าคัญของกรอบการเจรจาฯ 
ความตกลงมีขอบเขตครอบคลุมการก าหนดหลักการ ข้อก าหนดกระบวนการ และกลไก  

การประสานงานของอาเซียนและของประเทศสมาชิก รวมถึงการพัฒนาพิธีสารของภูมิภาค เพื่อน านโยบายด้านความ
ปลอดภัยอาหารของอาเซียน ( ASEAN Food Safety Policy) และกรอบการการก ากับดูแลด้านความปลอดภัยอาหาร
ของอาเซียน ( ASEAN Food Safety Regulatory Framework) ไปปฏิบัติ ซึ่งจะเน้นการควบคุมและประกันความ
ปลอดภัยอาหาร ตั้งแต่การผลิตขั้นต้นจนถึงผู้บริโภค โดยมีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

- การก าหนดมาตรฐานและกฎระเบียบ เพื่อก าหนดมาตรฐานและกฎระเบียบส าหรับสินค้าเกษตร  
และอาหาร เพื่อใช้ในการควบคุม ตรวจสอบและให้การรับรองสินค้าเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย โดยก าหนดตามมาตรฐาน  
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล หรืออาจก าหนดขึ้นใหม่ หรือน ามาตรฐานของประเทศสมาชิกที่มีใช้อยู่มาปรับ  
ให้สอดคล้องกัน 

- การยอมรับร่วมเพื่อก าหนดขอบข่ายและเงื่อนไขในการยอมรับผลการตรวจสอบรับรองและมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

- การพัฒนาพิธีสารของภูมิภาคเพื่อจัดท าพิธีสารของภูมิภาค ส าหรับใช้ในการควบคุม และด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหารของอาเซียน ให้เป็นเอกภาพ เหมาะสมกับเงื่อนไขและภาวะเฉพาะของ
ภูมิภาค มีความสอดคล้องกัน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

- การพัฒนากลไกการประสานงานของอาเซียนและของประเทศสมาชิก เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านความปลอดภัยอาหารของอาเซียนและลดความแตกต่างระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยให้เอื้ออ านวยต่อ  
การพัฒนาระบบควบคุมความปลอดภัยอาหารของภูมิภาคอย่างน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

- ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามความตกลงนี้ เช่น การระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น 
ความโปร่งใส การเพิ่มบทบาทของอาเซียน และของประเทศสมาชิกอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ การมีผลใช้บังคับ  
และการแก้ไขความตกลงรวมทั้งประเด็นอ่ืนท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที ่กษ. เสนอ ท้ังนี้ ให้ กษ. รับความเห็นของ สธ. และ สคก. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 
  



4 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 16/2561 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
170461 
 
เรื่อง : ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ สรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาเพื่อด าเนินการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กษ. เสนอ เรื่องข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตกรณีโครงการอาหารเสริม  (นม) โรงเรียนมาเพื่อเสนอ ครม. 

พิจารณา ๔ ด้านดังนี ้
๑. ข้อเสนอต่อรัฐบาล 

๑.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนร้อยละ ๑ ครั้ง ในรูปแบบคณะกรรมการร่วม 

๒. ข้อเสนอต่อหน่วยงานในการท ากับนโยบาย 
๒.๑ กษ.  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม)  

โรงเรียนทั้งระบบ 
๒.๑.๑ มอบอนุกรรมการนมทั้งระบบจัดท า MOU การซื้อขายน้ านมดิบส าหรับนมโรงเรียนเป็นรายภาคเรียน 
๒.๑.๒ การจัดสรรสิทธิตามหลักการขนส่งสินค้า ( Logistics) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีการจ าหน่าย

นมโรงเรียนทางผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในการบริหารจัดการขนส่งนมโรงเรียน ให้มีประสิทธิภาพ 
๒.๒ กษ. มีการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการในทุกมติ มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในแต่ละภาคเรียน เป็นไปตามแนวทางที่ ป.ป.ช. เสนอไว้อยู่แล้ว 
๒.๓ กษ.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับการพิจารณาแก้ไขและเพิ่มโทษความผิดตามประกาศ

คณะกรรมการโคนมฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
๒.๔ กษ. จะเร่งศึกษารายละเอียดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอย่างรอบคอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

ศึกษา พิจารณาขบวนการจัดซื้อจัดจ้างนมโรงเรียน โดยให้โรงเรียนเป็นผู้จัดซื้อโดยตรงผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (อ.ส.ค.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการทุจริตในการด าเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๒.๕ กษ.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยในการที่จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการโคนมฯ โดยปรับเปลี่ยนเลขานุการคณะกรรมการโคนมฯ จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
(อ.ส.ค.) เป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

๒.๖ กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดท าแผนบูรณาการต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ยิ่งข้ึน และสามารถติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานกลางอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนปรับปรุงองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานรวมทั้งอ านาจหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

๓. ข้อเสนอต่อหน่วยงานท่ีท าหน้าที่นโยบายไปปฏิบัติ 
๓.๑ บูรณาการฐานข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน

สะดวกต่อการน ามาใช้ในการจัดสรรสิทธิจ าหน่ายนมโรงเรียนให้ผู้ประกอบการ 
๓.๒ กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญและเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียน 

ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ ป.ป.ช. เสนอ  
๔. ข้อเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการก ากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบ 

๔.๑ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องที่ท าหน้าท่ีในการก ากับดูแล ควบคุม และตรวจสอบดังนี้ 
- กรมปศุสัตว์ ดูแลต้นน้ า 
- อย. ดูแลกลางน้ า 
- อปท. ดูแลปลายน้ า 

๔.๒ กษ.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของ  ป.ป.ช. ที่จะให้มีหน่วยงานที่ท าหน้าท่ี
ตรวจสอบการทุจริตจัดชุดเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการการทุจริตอย่างสม่ าเสมอ 

๔.๓ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในการด าเนินการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

มติ ครม. : รับทราบผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
ตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. กค. มท. ศธ. สธ. คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
น าผลการพิจารณาดังกล่าวไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 16/2561 วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
170461 
 
เรื่อง : ผลการเยือนบูรไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการเยือนบูรไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กต. เสนอเรื่อง ผลการเยือนบรูไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

ระหว่างวันท่ี 15  - 16 มกราคม 2561 เพื่อให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ
ตามที่ท่ีประชุมได้ตกลงร่วมกันไว้ 

2. ผลการเยือนดังกล่าวมีประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ 
2.1 สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนฯ ทรงขอบใจฝ่ายไทยส าหรับการส่งออกข้าวและน้ าตาลให้แก่บรูไนฯ   

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกราบบังคมทูลว่า ไทยกับบรูไนฯ สามารถขยายความร่วมมือด้านการเกษตร
ให้ครอบคลุมเรื่องการลงทุนฟาร์มเลี้ยงไก่ในบรูไนฯ และการเพิ่มผลิตภาพในการเพาะปลูกข้าว 

2.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความพร้อมของฝ่ายไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
คณะท างานร่วมด้านการเกษตรไทย – บรูไนฯ ครั้งท่ี 1 ภายในปี 2561 เพื่อด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเกษตรไทย – บรูไนฯ ให้มีผลเป็นรูปธรรม และขอบคุณฝ่ายบรูไนฯ ส าหรับการน าเข้าข้าวและ
น้ าตาลจากไทยอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายไทยยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับฝ่ายบรูไนฯ เพื่อส่งเสริมผลผลิตการปลูกข้าว 
รวมถึงเสนอให้ท้ังสองฝ่ายขยายความร่วมมือด้านการเกษตรเพื่อครอบคลุมด้านการลงทุน เช่น การลงทุนในฟาร์มเลี้ยงไก่
เพื่อการส่งออกไปยังประเทศท่ีสาม และความร่วมมือด้านประมง ซึ่งรัฐบาลไทยจัดให้การแก้ปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมายเป็นวาระแห่งชาติ โดยฝ่ายบรูไนประสงค์จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรประเภทฮาลาลด้วย 

2.3 ความร่วมมือด้านฮาลาล รัฐมนตรีว่ากระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีกับการแลกเปลี่ยน
กิจกรรมด้านฮาลาลระหว่างไทยกับบรูไนฯ และขอบคุณภาคเอกชนบรูไนฯ ส าหรับการเข้าร่วมงาน Thailand Halal 
Assembly เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 รวมถึงแจ้งความพร้อมฝ่ายไทยในการเข้าร่วมงาน Halal Showcase ปี 2561 
และ 2562 ที่บรูไนฯ 

 

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

เพื่อจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือท่ีเชื่อมโยง
ครอบคลุมทุกมิติ ท้ังด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม และด้านการเกษตร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสู่
ประชาชน น าไปสู่การพัฒนาท่ียังยืนของทั้งสองประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความ เห็นชอบผลการเยือนบรูไนฯ เนื่องจากผลการเยือนบรูไนฯ แสดงให้เห็นถึง

ความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ก้าวหน้าระหว่างไทยกับบรูไนฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ  
ที่เช่ือมโยงครอบคลุมทุกมิติ ท้ังด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านการเกษตร รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสู่ประชาชนน าไปสู่การพัฒนาท่ียังยืนของทั้งสองประเทศ และเป็นแนวทางให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องขยายผล สานต่อ และผลักดันความร่วมมือดังกล่าว โดย กษ. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะท างานร่วม
ด้านการเกษตรไทย – บรูไนฯ ครั้งท่ี 1 ภายในปี 2561 และจะใช้กลไกอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อหารือและน าไปสู่การปฏิบัติ  
ที่เป็นรูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการเยือนบูรไนดารุสซาลามอย่างเป็นทางการของ รมว.กต. และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามผลการเยือนฯ ตามที่ กต. เสนอ และให้ กต. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้ อก. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการส่งเสริม อุตสาหกรรมฮาลาล  
ตามนโยบายรัฐบาลต่อรัฐมนตรีโดยด่วน 
 


