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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 23/2561 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050661 
 
เรื่อง : ผลการประชุมสมัชชาเอฟ เอ โอ ประจ าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งท่ี 34 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบ ผลการประชุมสมัชชาเอฟ เอ โอ ประจ าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งท่ี 34  ณ เมืองนาดี 
สาธารณรัฐฟิจิ ระหว่างวันท่ี 10 – 15 เมษายน 2561 

2. มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดปฏิบัติตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการขจัดความหิวโหยโดยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของสหประชาชาติต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. รายงานว่า การประชุมสมัชชาเอฟ เอ โอ ประจ าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะจัดประชุมขึ้นทุก 2 ปี 

เพื่อให้ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 44 ประเทศ (เอเชีย 28 ประเทศ และแปซิฟิก 16 ประเทศ) 
รับทราบผลการด าเนินความร่วมมือขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ โดยการประชุมแบ่งออกเป็น  
2 ระดับ คือ (1) ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officers Meeting) และระดับรัฐมนตรี (Ministerial Level Meeting) 

2. การประชุมสมัชชาเอฟ เอ โอ ประจ าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งท่ี 34 จัดขึ้น ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ 
ระหว่างวันที่ 10 – 15 เมษายน 2561 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหัวหน้าคณะ  
เข้าร่วมประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมฯ ดังกล่าว สรุปผลได้ ดังนี้ 

2.1 ที่ประชุมฯ ได้เน้นย้ าประเด็นปัญหาท่ีเกี่ยวกับด้านความมั่นคงทางอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ดังน้ี 

2.1.1 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชด ารัสต่อ  
ที่ประชุมฯ โดยทรงเน้นย้ าประเด็นต่างๆ เพื่อส่งสาส์นถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้แทนประเทศต่างๆ ดังนี้ 

 

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

เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวที
สหประชาชาติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(1) การร่วมสนับสนุนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ  
ในเรื่องการขจัดความหิวโหยและการขาดแคลนสารอาหาร 

(2) ปัญหาภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม 
(3) การผลิตอาหารที่มีคุณค่าและโภชนาการโดยการจัดการดิน น้ า และสภาพภูมิอากาศ  

ที่เหมาะสมต่อการผลิตสินค้าเกษตรและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และวัฒนธรรม 
(4) การส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อสร้างอาหารที่หลากหลายและลดปัญหา

การขาดสารอาหาร 
(5) การรวบรวมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลายและลดปัญหา

การขาดสารอาหาร 
(6) ให้ทุกคนร่วมกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคน โดยจ าเป็น  

ต้องท าให้มีอาหารเพียงพอและบริโภคอาหารอย่างสมดุลประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และจะทรงสนับสนุนงาน
ที่จะช่วยท าให้บรรลุเป้าหมายการน าไปสู่การขจัดความหิวโหยต่อไป 

2.1.2 ไทยได้ด าเนินการผลักดันประเด็นส าคัญต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนไปสู่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ดังน้ี 
(1) น้อมน าเอาศาสตร์พระราชาและหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ราชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการด าเนินนโยบายและการแก้ไขปัญหาด้านเกษตร ความมั่นคงอาหาร และความยากจน 
ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ท่ีทรงสานต่องาน
โครงการพระราชด าริต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสและเกษตรกร 

(2) ด าเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
อย่างยั่งยืน และเน้นย้ าการจัดการทรัพยากรดินและน้ า 

(3) เชิญชวนประเทศสมาชิกเอฟ เอ โอ ร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลกในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี 
เพื่อกลไกให้เกิดการจัดการทรัพยากรดินซึ่งเป็นทรัพยากรต้นก าเนิดสินค้าเกษตรและอาหารอย่างยั่งยืนเพื่อความมั่นคง
อาหารของโลก 

(4) การมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU) เพื่อการจัดการประมงอย่างยั่งยืน
ของไทย 

2.1.3 ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกให้ความส าคัญในประเด็น ดังน้ี 
(1) การรับมือกับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ และความเสื่อม

โทรมของทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรต่อภาคเกษตร และการเพิ่มสูงขึ้นของปริมาณการใช้ทรัพยากร
ดินและน้ า 
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(2) การท าการเกษตรอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียและการทิ้งขว้างอาหาร  
การอ านวยความสะดวกทางการค้าเพื่อความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในภูมิภาคและการพัฒนาห่วงโซ่มูลค่า
อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 

(3) การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรรายย่อยในการเพิ่มมูลค่าและกระจายสินค้าเกษตร  
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการส่งเสริมการจ้างงานภาคนอกเกษตร 

(4) การส่งเสริมความรู้ให้เกษตรกรรายย่อยในการเพิ่มมูลค่าและกระจายสินค้าเกษตร  
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการส่งเสริมการจ้างงานนอกภาคเกษตร 

(5) การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายเงินทุนและความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ ทั้งใน
ระดับชาติและระดับภูมิภาค รวมถึงสถาบันการวิจัยภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

2.2 การหารือทวิภาคี 
2.2.1 ระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโส 

ไทยและเกาหลีหารือกัน โดยเกาหลีขอให้ไทยเร่งรัดการเปิดตลาดเนื้อวัวและพริกสด และไทยเอง
ขอให้เกาหลีเร่งรัดการพิจารณาการเปิดตลาดมะม่วงพันธุ์มหาชนกของไทย และพิจารณาการน าเข้าผลไม้ชนิดอื่นของไทย 
อาทิ ล าไย ส้มโอ เงาะ และหมูปรุงสุกไปยังเกาหลี 

2.2.2 ระดับรัฐมนตรี 
(1) ไทยและผู้อ านวยการใหญ่ เอฟ เอ โอ 

ผู้อ านวยการใหญ่ เอฟ เอ โอ กล่าวช่ืนชมและขอบคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญเข้าร่วมวันอาหารโลก ณ ส านักงานใหญ่ เอฟ เอ โอ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี 
ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เน้นย้ าการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อยกระดับความ
เป็นอยู่ของเกษตรอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และแก้ไขปัญหาการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย (IUU) 

(2) ไทยกับฟิจิ 
ไทยผลักดันให้ฟิจิน าเข้าสินค้าเกษตรจากไทย ได้แก่ ข้าว อาหารพร้อมรับประทาน  

อาหารกระป๋อง รวมถึงสินค้าสัตว์ปีกจากไทย ในขณะที่ฟิจิแสดงความประสงค์ขอให้ไทยส่งผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์
ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ฟิจิ เพื่อน ามาปรับใช้กับเกษตรรายย่อยของฟิจิ รวมทั้งสนใจการวิจัย
พัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งไทยยินดีให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว 

2.2.3 ที่ประชุมฯ จะจัดการประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 35 ในปี 2563 ณ ราชอาณาจักรภูฏาน 
3. นอกจากเข้าร่วมประชุมสมัชชาฯ แล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้โอกาสน้ีเดินทาง  

ไปยังตลาดสินค้าเกษตร Flemington ณ รัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือแสวงหาแนวทางการขยายตลาด
สินค้าเกษตรไทย โดยพบว่าผลไม้ไทยท่ีมีโอกาสน าเข้า และท าตลาดในออสเตรเลีย ได้แก่ มะม่วงน้ าดอกไม้ มะม่วงมหาชนก 
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เนื่องจากความต้องการสูง และฤดูการผลิตของออสเตรเลียไม่ตรงกันกับฤดูกาลผลิตของประเทศไทย ในการนี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอให้เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ าประเทศไทย และอัครราชทูต  
ที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร ประจ าประเทศออสเตรเลียด าเนินการเร่งรัดการเปิดตลาดมะม่วงตามที่ กษ. ได้ยื่นค าขออนุญาต
และข้อมูลทางเทคนิคไปแล้ว โดยคาดว่าประเทศไทยจะสามารถส่งออกมะม่วงไทยสู่ประเทศออสเตรเลียได้ภายในปี 2561  

4. ประโยชน์ที่ได้จากการประชุมฯ 
4.1 ประเทศไทยได้เผยแพร่พระเกียรติภูมิและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
4.2 ประเทศสมาชิกเอฟ เอ โอ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและสนับสนุนพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 
4.3 ประเทศไทยได้แสดงบทบาทน าในเรื่องที่ไทยมีศักยภาพ เช่น การจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน  

การมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย และแสดงความพร้อมในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อประเทศอื่น  
ในภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีสหประชาชาติ 

4.4 ประเทศไทยสามารถผลักดันนโยบายด้านการเกษตรของไทยรวมทั้งติดตามประเด็นท่ีคั่งค้าง  
ผ่านการหารือทวิภาคี 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมสมัชชาเอฟ เอ โอ ประจ าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งท่ี 34 และให้ กษ. และหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องเร่งรัดปฏิบัติตามพระราชด ารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการขับเคลื่อน  
การด าเนินงานด้านการขจัดความหิวโหยเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติต่อไป ตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 23/2561 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050661 
 

เรื่อง : การประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – 
Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งท่ี 8 

 

สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้
1. ให้ความเห็นชอบต่อแผนแม่บท ACMECS ระยะ5 ปี (ค.ศ. 2019 – 2023) และร่างปฏิญญากรุงเทพฯ 

ส าหรับการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งท่ี 8 หากมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวท้ังสองที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย  
ขอให้ กต. ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้น า
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ครั้งท่ี 8 และเป็นผู้ร่วมให้การรับรองแผนแม่บทฯ 
และร่างปฏิญญากรุงเทพฯ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. แผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019 – 2023) 

1.1 แผนแม่บทฯ ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทฉบับแรกของอนุภูมิภาค จะก าหนดแนวทางการด าเนินงานภายใต้
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง ในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 3 เสาหลัก 
ได้แก่ (1) การเสริมสร้างความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุมิภาค (Seamless Connectivity) ซึ่งเน้นการเติมเต็ม
โครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมทางกายภาพ  (hardware) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความเช่ือมโยง  
ทางพลังงานท่ียังขาดหายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (2) การสอดประสานด้านเศรษฐกิจ (Synchronized ACMECS 
Economies) ซึ่งเน้นการเช่ือมโยงทางด้านระบบและกฎระเบียบ (software) และการระดมทุนเพื่อการพัฒนาในมิติต่างๆ 
ของแผนแม่บทฯ อาทิ การจัดตั้งกองทุน ACMECS (ACMECS Fund) และ กองทุนและทรัสต์เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ACMECS (ACMECS Infrastructure Fund and Trust) ซึ่งไทยจะเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้ง และ (3) การพัฒนาภูมิภาคใน
ลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรม (Smart and Sustainable ACMECS) ในสาขาท่ีประเทศสมาชิกมีศักยภาพและให้
ความส าคัญ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาท่ีค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

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

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในอนุภูมิภาค  
ลุ่มแม่น้ าโขง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2 ในระยะแรก แผนแม่บทฯ จะมุ่งเน้นโครงการส่งเสริมความเชื่อมโยงตามระเบียบเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก 
(East – West Economic Corridor – EWWC) และแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor – SEC) 
ทั้งโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งดิจิทัล และพลังงาน (hardware connectivity) โครงการเช่ือมโยง
ด้านกฎระเบียบ การค้า การลงทุน (software connectivity) 

1.3 แผนแม่บทฯ จะมีเอกสารภาคผนวก (Annex) ซึ่งจะประกอบด้วยแผนปฏิบัติการ (Action Plans) ท่ีประเทศ
สมาชิกสามารถปรับเพิ่มหรือแก้ไขต่อไป (living document) โดยมี “คณะกรรมการประสางาน” (Coordinating Committees) 
ก ากับดูแลการด าเนินโครงการสาขาความร่วมมือต่างๆ ในแต่ละเสา 

2. ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกที่จะใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่ง
และความหลากหลายของทั้ง 5 ประเทศสมาชิก อาทิ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก ACMECS  
ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอาเซียนและของโลก เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 – 8 ต่อปี การเมืองที่มีเสถียรภาพ  
และความปรองดองทางสังคม สังคมที่มีความอดทนอดกลั้น มีความสามัคคีและความสงบภูมิศาสตร์ที่ตั้งของอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขงในการเป็นศูนย์กลางทางทางภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ซึ่งเชื่อมโยงมหาสมุทรอินเดีย  
กับมหาสมุทรแปซิฟิก การมีความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรม และความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันในลักษณะหุ้นส่วน  
ทางยุทธศาสตร์เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีแผนแม่บท ACMECS เป็นแนวทาง (roadmap) ในการเสริมสร้างความ
ร่วมมือ ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาคความเชื่อมโยงด้านระบบและกฎระเบียบ (software)  
และการพัฒนาภูมิภาคในลักษณะยั่งยืนและมีนวัตกรรมเพื่อให้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงเป็น “ศูนย์กลางแห่ง  
การเจริญเติบโต ” ท่ีมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการบูรณาการ
ของอาเซียนในภาพรวม 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กต. เสนอ และให้ กต. รับความเห็นของ สงป. เกี่ยวกับการด าเนินภารกิจเพื่อการเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมผู้น ายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao 
Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ครั้งท่ี 8 ไปด าเนินการต่อไปด้วย ทั้งนี้ หากมีความ
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019 – 2023) [ACMECS Master Plan (2019 – 
2023)] และร่างปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ของการประชุมดังกล่าว ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัด
กับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้ กต. รับความเห็นของ กค. เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุน ACMECS (ACMECS Fund) หรือกองทุน
และทรัสต์เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ACMECS (ACMECS Infrastructure Fund and Trust) รวมทั้งในกรณีที่มี
ความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณแผ่นดินไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 23/2561 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050661 
 
เรื่อง : ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติในนามคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 

2. เห็นชอบในหลักการให้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติน าปัจจัยและ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต อาทิ สภาวะเศรษฐกิจโลก การพัฒนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และฐานะการเงินการคลังของประเทศ มาประกอบการพิจารณา  
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละช่วงเวลาด้วย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
ร่างยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวและตัวช้ีวัด

การบรรลุเป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ  คือ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพื่อสนองตอบ  
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลาง
พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ  
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน  
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 

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

เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและ  
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวและตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพ  
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ  
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและ
สังคมไทย 2) การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 4) ความเท่าเทียม
และความเสมอภาคของสังคม 5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร  
กับสิ่งแวดล้อม 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณาและแก้ไขตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 
22 พฤษภาคม 2561 แล้ว ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานนะ  
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฯ ปรับแก้ไขถ้อยค าตามความเห็นของ ครม. ให้ถูกต้อง ชัดแจนแล้วให้น าเสนอประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการน าเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ตามขั้นตอนต่อไป 

2. ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสานงานกับกระทรวง  
การต่างประเทศเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฉบับภาษาอังกฤษส าหรับใช้ในการเผยแพร่และสร้างการับรู้แก่ประเทศต่างๆ 
และองค์การระหว่างประเทศต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 23/2561 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050661 
 
เรื่อง : ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้าน

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2560 – 2564 รอบไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
สารัตถะ : ส านักงาน ปปง. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 – 2564 รอบไตรมาสที่ 2 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2. รับทราบปัญหา/อุปสรรคที่พบในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2560 – 2564 
3. เห็นชอบให้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานและก ากับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน  

และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยให้ส านักงาน ปปง.  
จัดท า และเสนอร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป 

4. เห็นชอบว่าการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อ 3. คณะกรรมการดังกล่าว  
จะผลักดันและสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และความเป็นเจ้าของร่วมกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ 
ระดับชาติด้านต่างๆ และเร่งรัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหลักและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
แผนปฏิบัติการฯ มีโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวนท้ังสิ้น๗๓ โครงการ/กิจกรรม   

โดย กษ. มีโครงการ/กิจกรรมที่รับผิดชอบในแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว จ านวน ๓ โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 
(๑) การประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบข้อมูลด้านการก ากับตรวจสอบ  โดยมี กรมส่งเสริมสหกรณ์  

(กสส.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
(๒) การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงินส าหรับสหกรณ์ โดยมีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
 

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

เพื่อผลักดันและสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์  
และความเป็นเจ้าของร่วมกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลและเร่งรัด
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
กับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(๓) การจัดท าฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรม โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.)  
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

ประกอบกับส านักงาน ปปง. เสนอให ้ครม. ให้ความเห็นชอบให้มีค าสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการประสานและก ากับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน  
แก่การก่อการร้าย” โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีในการผลักดันและสร้างความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และความเป็นเจ้าของ
ร่วมกันในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติระดับชาติด้านต่างๆ และเร่งรัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
หลักและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบให้มี “คณะกรรมการประสานและก ากับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย”  
ตามที่ส านักงาน ปปง.  เสนอ ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์และความเป็นเจ้าของร่วมกัน  
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติระดับชาติในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน การประสานความร่วมมือเชิงรุกและการตอบ
ข้อมูลด้านการก ากับตรวจสอบระบบสหกรณ์ การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรายงานธุรกรรม
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส าหรับสหกรณ์  และการจัดท าฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์  
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ  
การร้ายของประเทศต่อไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการด าเนินงานและปัญหา/อุปสรรคที่พบในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ 
พ.ศ. 2560 – 2564 รอบไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามทีส่ านักงาน ปปง. เสนอ 

2. รับทราบแนวทางการด าเนินการของส านักงาน ปปง.  ท่ีเสนอให้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงาน
และก ากับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน  
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายต่อไป 

3. ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมมือในการด าเนินการของ ส านักงาน ปปง.  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ตามแผนการปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2560 – 2564 ดังกล่าวต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ครั้งท่ี 23/2561 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
050661 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย  

กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน ครั้งท่ี 3 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบ ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบา ห์เรน ครั้งท่ี 3  เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ 
กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กต. รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ ครั้งท่ี 3 เมื่อวันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน  
ซึ่งสรุปผลการประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้ 

1.1 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ ครั้งท่ี 3 ในวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นการประชุม
ระดับรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
บาห์เรน ซึ่งท่ีประชุมได้หารือประเด็นความร่วมมือด้านต่างๆ เช่น สิ่งแวดล้อม แรงงาน และการพัฒนาสังคม รวมถึง
ติดตามความคืบหน้าและผลักดันความร่วมมือทวิภาคีในสาขาต่างๆ ด้วย โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขความมั่นคง  
ทางอาหาร การค้า การลงทุน พลังงาน การท่องเที่ยว และการสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรอบเวทีระหว่างประเทศต่างๆ 
นอกจากน้ี ท่ีประชุมเห็นพ้องให้มีการจัดประชุม mid-year review เพื่อเร่งรัดการด าเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว  
และให้เร่งการพิจารณาทบทวนสถานะความตกลงท่ีมีอยู่ (28 ฉบับ) และที่คั่งค้าง (8 ฉบับ) ด้วย รวมถึงได้เห็นชอบ  
ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมฯ ซึ่งได้ปรับแก้ถ้อยค าท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ และลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย ท้ังนี้ ฝ่ายไทยได้ฉายวีดิทัศน์เกี่ยวกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(ECC) เพื่อเชิญชวนฝ่ายบาห์เรนพิจารณาร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวด้วย 

 

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

เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
ต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2 การหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน โดยทางบาห์เรนต้องการที่จะเพิ่มมูลค่า
การค้าระหว่างกัน สนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนและให้บุคลากรทางการแพทย์ของไทยไปท างานในบาห์เรน
เพื่อเสริมสร้างให้บาห์เรนเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ส าหรับประเทศรัฐอ่าวอาหรับอ่ืนๆ 

1.3 การหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน  ท้ังสองฝ่าย
ได้หารือเกี่ยวกับพัฒนาการในภูมิภาคของแต่ละฝ่าย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งถึงพัฒนาการ  
ในกรอบอาเซียน และกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคแม่น้ าโขงต่างๆ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบาห์เรน
ได้กล่าวถึงสถานการณ์ทางการทูตกับรัฐกาตาร์ (กรณีประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐกาตาร์ โดยให้เหตุผลว่า 
รัฐกาตาร์ให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้าย เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2560) ว่า การแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับฝ่ายกาตาร์ที่จะเปิดใจ
และผลักดันการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง พร้อมขอให้อาเซียนอดทนกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบท าให้ไม่สามารถ
จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ ครั้งที่ 4 ในปี 2560 ที่ประเทศไทยได้ 

2. ประเด็นเร่งด่วนในเชิงยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายไทยควรพิจารณาเร่งรัดการด าเนินการเพื่อกระชับความสัมพันธ์  
ในระยะยาว รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 

2.1 ความร่วมมือด้านสาธารณสุข  ฝ่ายบาห์เรนมีนโยบายจัดตั้ง Medical City เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข
ของตนเอง และจัดตั้งโครงการ Visiting Doctor Programme ซึ่งในช่วงการเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอย่างเป็น
ทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนเมษายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ฝ่ายไทยสนับสนุนและจัดส่งแพทย์ไทย
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และในปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขไทยและบาห์เรนอย่างระหว่างการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ด้านสาธารณสุข (Health Action Plan) ซึ่งการส่งแพทย์ไทยเข้าร่วมโครงการฯ เป็นหนึ่งในสาขาความร่วมมือภายใต้
แผนการปฏิบัติการฯ และโดยที่นายกรัฐมนตรีบาห์เรนได้สอบถามถึงความคืบหน้าระหว่างการเยือนบาห์เรนในครั้งนี้  
ฝ่ายไทยจึงควรเร่งรัดการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้สามารถจัดส่งแพทย์ไทยเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 

2.2 ด้านความมั่นคงทางอาหาร  ฝ่ายบาห์เรนต้องการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของตนเอง  
ซึ่งไทยสามารถตอบสนองความต้องการของบาห์เรนได้ และสามารถใช้โอกาสนี้เป็นประตูไปสู่ประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาครัฐ
อ่าวอาหรับและตะวันออกกลางได้ด้วย ฝ่ายไทยจึงอาจพิจารณาเร่งรัดการด าเนินการภายใต้กลไกคณะกรรมการ
อ านวยการร่วม (Joint Steering Committee – JSC) ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง  
ด้านอาหาร การค้าและการลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตร โดยเฉพาะอาหารฮาลาลให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

2.3 ด้านการค้าและการลงทุน  ฝ่ายบาห์เรนมีนโยบาย Bahrain Economic Vision 2013 ซึ่งมุ่งเน้น  
การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อลดการพึ่งพารายได้จากน้้ามันและเริ่มมีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
โดยอยู่ระหว่างการสร้างระบบ สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เช่น ถนน ที่พักอาศัย โรงแรม และศูนย์การค้าขนาดใหญ่  
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ดังนั้น บาห์เรนจึงน่าจะเป็นจุดหมายการลงทุนส าหรับภาคเอกชนไทย ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ  
ควรพิจารณาช่องทางการสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทยเห็นถึงโอกาสดังกล่าว 
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ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นชอบในภาพรวมของผลการประชุมฯ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ

ตารางติดตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงฯ ประเด็นความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร  
เรื่อง การเร่งรัดการจัดตั้งคณะท างานร่วม (Joint Working Group – JWG) ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมืองแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเกษตร น้ัน ขอเรียนว่า กษ. ได้แต่งตั้งคณะท างานฯ ดังกล่าว และแจ้งให้ฝ่ายบาห์เรนทราบแล้ว  
เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 

มติ ครม.  : รับทราบ ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมระดับสูงว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรบา ห์เรน ครั้งท่ี 3  ระหว่างวันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  
กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามตารางติดตามผลการประชุมฯ 
ต่อไป ตามที่ กต. เสนอ  
 


