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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 29/2561 วันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

170761 

 

เรื่อง : ขออนุมัติงบกลางเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยป 2560 เพ่ิมเติม 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. เห็นชอบให กษ. ดําเนินการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต ป 2560  
(ชวงภัยวันท่ี 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2560) 

2. อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลางรายการเงินสํารองรายจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัย ป 2560 ท่ียังไมไดรับการชวยเหลือครัวเรือนละ 
3,000 บาท รวม 3 ชวงภัย ไดแก (1) ชวงภัยวันท่ี 5 ก.ค. ถึง 15 ส.ค. 2560 (พายุตาลัสและเซินกา) (2) ชวงภัยวันท่ี 
16 ส.ค. ถึง 31 ต.ค. 2560 (พายุทกซูรี หยอมความกดอากาศ และรองมรสุม) (3) ชวงภัยวันท่ี 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2560 
กรอบวงเงินท้ังสิ้น 3,136.735 ลานบาท โดยขอถัวจายงบประมาณระหวางภัยได ท้ังน้ี คําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ
ของ กษ. 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. ไดดําเนินการชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยป 2560 ครัวเรือนละ 3,000 บาท 

แบงเปน 2 ชวงภัย ไดแก ชวงภัยวันท่ี 5 ก.ค. ถึง 15 ส.ค. 2560 (พายุตาลัสและเซินกา) และชวงภัยวันท่ี 16 ส.ค ถึง 
31 ต.ค. 60 (พายุทกซูรี หยอมความกดอากาศ และรองมรสุม) กรอบวงเงินตามมติ ครม. ท้ัง 2 ครั้ง รวมท้ังสิ้น 
6,027.659 ลานบาท เกษตรกรท่ีผานการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณจังหวัด 
(อกพ.) จํานวน 2,437,449 ครัวเรือน วงเงิน 7,312.347 ลานบาท แตเน่ืองจากกรอบวงเงินดังกลาวไมเพียงพอ  
ในการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยดังกลาว จึงขออนุมัติงบกลางฯ เพ่ิมเติม วงเงิน 1 ,284.688 
ลานบาท 

1.1 ชวงภัยวันท่ี 5 ก.ค. – 15 ส.ค. 2560 (พายุตาลัสและเซินกา) กรอบวงเงินท่ีไดรับอนุมัติตามมติ ครม. 
เมื่อวันท่ี 8 ส.ค. 2560 จํานวน 1,685 ลานบาท และเมื่อวันท่ี 7 พ.ย. 2560 จํานวน 3,592.659 ลานบาท รวมท้ังสิ้น 
5,277.659 ลานบาท อกพ. ดําเนินการตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของเกษตรกร จํานวน 1 ,829,318 ครัวเรือน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือแกไขหรือเยียวยาความเดือดรอนเสียหายในบางกรณี  
เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรสามารถปรับตัวและประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกษตรกรสามารถสรางรายไดไดอยางเพียงพอ
หลังการชวยเหลือเกษตรกร และสงเสริมใหเกิดการปรับรูปแบบการผลิต
ใหสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีและลักษณะของภัยพิบัติ  

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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วงเงิน 5,487.954 ลานบาท แตเน่ืองจากกรอบวงเงินดังกลาวไมเพียงพอในการชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบ
อุทกภัยดังกลาว จึงขออนุมัติงบกลางฯ เพ่ิมเติม วงเงิน 210.295 ลานบาท 

1.2 ชวงภัยวันท่ี 16 ส.ค. – 31 ต.ค. 2560 (พายุทกซูรี หยอมความกดอากาศและรองมรสุม) กรอบวงเงิน
ท่ีไดรับอนุมัติตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 7 พ.ย. 2560 จํานวน 750 ลานบาท  อกพ. ดําเนินการตรวจสอบและรับรอง
คุณสมบัติของเกษตรกร จํานวน 608 ,131 ครัวเรือน วงเงิน 1,824.393 ลานบาท แตเน่ืองจากกรอบวงเงินดังกลาว
ไมเพียงพอในการชวยเหลือเกษตรท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยดังกลาว จึงขออนุมัติงบกลางฯ เพ่ิมเติม  
วงเงิน 1,074.393 ลานบาท 

2. การชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลผลกระทบจากอุทกภัยภาคใตป 2560 (ชวงภัยวันท่ี 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. 2560) 
ครัวเรือนละ 3,000 บาท 

2.1 หลักการเปนการชวยเหลือเยียวยา เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหเกษตรท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัย  
ในพ้ืนท่ีภาคใตป 2560 เห็นควรชวยเหลือเกษตรกรเชนเดียวกันกับการชวยเหลือตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 8 ส.ค. 2560 
และเมื่อวันท่ี 7 พ.ย. 2560 อัตราครัวเรือนละ 3 ,000 บาท ซึ่งเปนการชวยเหลือเยียวยาผลกระทบเพียงบางสวน
เบ้ืองตน เพ่ิมเติมจากระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2556 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559 

2.2. กรอบวงเงินชวยเหลือ ประมาณจากเกษตรกรไดรับผลกระทบ จํานวน 6 17,349 ครัวเรือน (ดานพืช 
429,463 ราย ดานประมง 12 ,204 ราย และดานปศุสัตว  175 ,682 ราย) ครัวเรือนละ 3 ,000 บาท คิดเปนเงิน 
1,852.047 ลานบาท โดยเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลางรายการเงิน
สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 

2.3 แนวทางการใหความชวยเหลือเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต ป 2560 ดังน้ี 
2.3.1 คุณสมบัติเกษตรกรท่ีไดรับการชวยเหลือ ดังน้ี 

1) เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีการผลิตอยูในพ้ืนท่ีประกาศเขตการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน ชวงภัยตั้งแตวันท่ี 1 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2560 ในพ้ืนท่ี 13 จังหวัด ไดแก จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 
ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พัทลุง ยะลา สุราษฎรธานี สงขลา สตูล และพังงา และตองเปนเกษตรกร
ท่ียังไมไดรับการชวยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 8 ส.ค. 2560 (ชวงพายุตาลัสและเซินกา) 
และวันท่ี 7 พ.ย. 2560 (ชวงพายุทกซูรี หยอมความกดอากาศ และรองมรสุม) 

2) เปนเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรกรและมีการทํากิจกรรมการเกษตรตามท่ีแจงข้ึนทะเบียน
กับหนวยงานของ กษ. กอนเกิดภัยเทาน้ัน หากเกษตรกรรายใดไดรับผลกระทบมากกวา 1 ดาน โดยใหเกษตรกรเปนผู
ระบุวาจะขอรับการชวยเหลือดานใด 

3) เปนเกษตรกรท่ีมีคุณสมบัติตาม 1) และ 2) และคณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชนรับรอง 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังน้ี ใหใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติใหขยายเวลา  
เบิกจายเงินงบประมาณถึงวันทําการวันสุดทายของเดือนกันยายน2561 ในกรอบวงเงิน 3,136.735 ลานบาท  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ โดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติไปพิจารณาดําเนินการดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 29/2561 วันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

170761 

 

เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับโครงการเรงดวน  ภายใตแผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร 
การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 

 
สารัตถะ : สกพอ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับโครงการเรงดวน ภายใตแผนปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากร 
การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 14 โครงการ จํานวน 390.4829 ลานบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  

มีมติในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร 
การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 – 2564 และโครงการระยะเรงดวนท่ีมีความจําเปน แตยังไมมี
งบประมาณ จํานวน 19 โครงการ กรอบวงเงิน 861,020,000 โดยใหสํานักงานเพ่ือการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกรศ.) และตอมาไดเปลี่ยนช่ือหนวยงานเปนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(สกพอ .) ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 หารือกับสํานักงบประมาณในรายละเอียด
ตอไป 

2. สกพอ. ไดหารือรวมกับสํานักงบประมาณพิจารณาโครงการแลว เห็นวามีโครงการเรงดวนท่ีมีความจําเปน  
และยังไมมีงบประมาณจํานวน 15 โครงการ โดย สกพอ. เสนอขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 งบกลาง  รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับโครงการเรงดวน 
ภายใตแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยี 15 โครงการ จํานวน 589,147,500 บาท 
ท้ังน้ี สกพอ. ไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แลว 

3. สํานักงบประมาณพิจารณาและนํากราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแลว นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให สกพอ. 
เบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สกพอ./กษ. (สกธ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการผลิตและเตรียมการดานกําลังคนท้ังปริมาณ 
คุณสมบัติ และทักษะ ใหสอดรับกับความตองการของอุตสาหกรรม
เปาหมายท่ีเปนอุตสาหกรรมสมัยใหม ใชเทคโนโลยีข้ันสูง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หรือจําเปน เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับโครงการเรงดวน ภายใตแผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย  
และเทคโนโลยี 14 โครงการ จํานวน 390,482,900 บาท (สามรอยเกาสิบลานสี่แสนแปดหมื่นสองพันเการอยบาทถวน) 
และขอให สกพอ. เสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติตอไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
2. ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็น

ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 29/2561 วันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

170761 

 

เรื่อง : การขอความเห็นชอบตอรางแถลงขาวรวมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักรภูฏานอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ใหความเห็นชอบตอรางแถลงขาวรวมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักรภูฏานอยางเปนทางการของ
นายกรัฐมนตรี (Joint Press Statement on the Official Visit of His Excellency General Prayut Chan-o-cha, 
Prime Minister of the Kingdom of Thailand, to the Kingdom of Bhutan) 

2. หากมีความจําเปนตองแกไขรางแถลงขาวรวมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักรภูฏานอยางเปนทางการ
ของนายกรัฐมนตรีในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ขอให กต. ดําเนินการไดโดยไมตอง
นําเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาอีก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กต. เสนอ รางแถลงขาวรวมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักรภูฏานอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี  

(Joint Press Statement on the Official Visit of His Excellency General Prayut Chan-o-cha, Prime Minister 
of the Kingdom of Thailand, to the Kingdom of Bhutan) ซึ่งจะมีการออกประกาศในระหวางการเยือนฯ  
โดยมีสาระสําคัญเพ่ือสงเสริมและติดตามความรวมมือทวิภาคีไทย – ภูฏาน ในดานตางๆ ไดแก การเมือง การคา  
และการลงทุน ความรวมมือทางวิชาการ/ความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนา การทองเท่ียว และความรวมมือระดับภูมิภาค 

2. การออกเอกสารรางแถลงขาวรวมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักรภูฏานอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี
จะแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณทางการเมืองและความพรอมของไทยท่ีสงเสริมความรวมมือทวิภาคีกับภูฏาน เพ่ือเสริมสราง
ความรวมมือดานการคาและการลงทุน ความรวมมือทางวิชาการ/ความชวยเหลือเพ่ือการพัฒนา การทองเท่ียว และสาขา
ความรวมมืออ่ืนๆ ซึ่งจะชวยสงเสริมความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชนของท้ังสอง
ประเทศ รวมท้ังจะเปนการตอกย้ําถึงความสัมพันธท่ีใกลชิดระหวางไทยกับภูฏาน และจะมีผลในการชวยสงเสริม
ความสัมพันธดังกลาวอยางตอเน่ืองตอไป 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กต/กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการแสดงเจตนารมณทางการเมืองในการผลักดัน  
และสงเสริมความรวมมือระหวางไทยกับภูฏานในสาขาตางๆ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



7 
 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศเสนอ และใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็นของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนรางแถลงขาวรวมในโอกาสการเยือนราชอาณาจักรภูฏานอยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรีในสวนท่ีไมใช
สาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ี ครม. ไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงการตางประเทศดําเนินการได  
โดยใหนําเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยน
ดังกลาวดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 29/2561 วันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

170761 

 

เรื่อง : รางหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาทโควตาสัตวปกระหวางจีน - สหภาพยุโรป (DS492) 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบตอรางหนังสือยืนยันยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาทโควตา  
สัตวปกระหวางจีน – สหภาพยุโรป (DS492)  เพ่ือท่ี พณ. จะไดดําเนินการในสวน ท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังน้ี หากมีความ
จําเปนตองปรับปรุงแกไขรางแถลงการณรวมดังกลาวในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทย  
ขอให พณ. สามารถดําเนินการไดโดยไมตองนําเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. หนังสือของสหภาพฯ ท่ีขอใหไทยใหความเห็นชอบตอขอเสนอของสหภาพฯ ในการจัดสรรโควตาใหแกจีน  

ตามคําตัดสินของคณะผูพิจารณา ฉบับลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 สหภาพฯ ไดแจงรายละเอียดผลการหารือรวมกับจีน
ในการจัดสรรโควตา ซึ่งผลการจัดสรรโควตาเปนไปตามท่ีสหภาพฯ เคยสอนใหฝายไทยทราบและพิจารณา  
และเปนผลการเจรจาเดียวกับท่ีไทยไดดําเนินการหารือรวมกับผูมีสวนไดสวนเสียเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560  
โดยจากการท่ี พณ. จัดการประชุมรวมกับผูมีสวนไดเสียเห็นวาขอเสนอของสหภาพฯ ไมสงผลกระทบตอปริมาณโควตา  
ท่ีไทยไดรับจากสหภาพฯ ในปจจุบัน 

2. พณ. ไดจัดทํารางหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาทโควตาสัตวปกระหวางจีน – 
สหภาพยุโรป (DS492) เปนเอกสารท่ีมีสาระสําคัญเปนการแสดงการยอมรับผลการเจรจาทวิภาคีระหวางสหภาพยุโรป
กับจีนตามคําพิพากษาของคณะผูพิจารณาขอพิพาทท่ี DS492 ภายใตกระบวนการระงับขอพิพาทขององคการการคาโลก 
ซึ่งสหภาพยุโรปตกลงท่ีจะจัดสรรโควตาประเทศ (country – specific allocation) ใหแกจีน โดยไมกระทบตอสิทธิ  
ของประเทศอ่ืนท่ีสงออกสินคาและไมกระทบตอสิทธิเดิมของไทยภายใตองคการการคาโลก โดยรางหนังสือฯ  
มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

“ไทยรับทราบขอความในจดหมายจากสหภาพฯ ฉบับลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 ของสหภาพฯ ท่ีมีขอความ
แจงผลการหารือรวมกับจีน ในเรื่องการปรับปรุงโควตาสัตวปกตามผลการตัดสินของคณะผูพิจารณาเมื่อวันท่ี  
19 เมษายน 2560 วาสหภาพฯ ไดสรุปผลการเจรจารวมกับจีน ดังน้ี 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : พณ./กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือความสัมพันธระหวางประเทศหรือท่ีเก่ียวกับองคการ
ระหวางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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- โควตาปริมาณ 6,060 ตัน สินคาพิกัดศุลกากร 16023929 (โดยจัดสรรโควตารายประเทศ 6,000 ตัน
ใหแกจีน และ 60 ตันใหแกประเทศอ่ืนๆ) โดยจัดเก็บภาษีในโควตารอยละ 10.9 

- โควตาปริมาณ 660 ตัน สินคาพิกัดศุลกากร 16023985 (โดยจัดสรรโควตารายประเทศ 600 ตันใหแกจีน 
และ 60 ตันใหแกประเทศอ่ืนๆ) โดยจัดเก็บภาษีในโควตารอยละ 10.9 

- โควตารวมสําหรับทุกประเทศ (Erga Omnes) ปริมาณ 5 ,000 ตัน สินคาพิกัดศุลกากร 16023219  
โดยจัดเก็บภาษีในโควตารอยละ 8 

ท้ังน้ี ขอเสนอน้ีจะไมสงผลกระทบตอสิทธิของประเทศอ่ืนท่ีสงออกสินคา รวมถึงสิทธิของประเทศไทยท่ีไดรับ  
อยูแลวอันเปนผลจากการเจรจาภายใตมาตรา 28 ของ GATT 

ตามท่ีไดหารือในเบ้ืองตนสหภาพฯ ขอใหไทยมีหนังสือยืนยันยอมรับผลการเจรจาในเรื่องการจัดสรรโควตา  
รายประเทศใหแกจีนตามท่ีไดกลาวมาขางตน 

เน่ืองจาก WTO มีกําหนดเวลาท่ีเขมงวด จึงขอใหตอบกลับโดยเร็ว และขอขอบคุณความรวมมือ 
ในการน้ี ไทยตกลงตามขอเสนอจัดสรรโควตารายประเทศใหแกจีน โดยไมมผีลกระทบตอสิทธิตามกฎหมายของไทย” 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหกระทรวงพาณิชยรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไป ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยน  
รางหนังสือยืนยันการยอมรับผลการเจรจาในกรณีพิพาทโควตาสัตวปกระหวางจีน – สหภาพยุโรป (DS492)   
ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญและไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบไว ใหกระทรวงพาณิชยดําเนินการได
โดยไมใหกระทบตอสิทธิเดิมของไทยภายใตองคการการคาโลก และใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังให
ช้ีแจงเหตุผลและประโยชนท่ีประเทศไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 29/2561 วันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

170761 

 

เรื่อง : การลงนามในรางความตกลงใหการสนับสนุนดานการเงิน (Financing Agreement) ระหวางอาเซียนและสหภาพยุโรป 
(โครงการสงเสริมศักยภาพเพ่ือสนับสนุนศูนยประสานงานอาเซียนเพ่ือใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม  
ในการจัดการภัยพิบัติและกลไกการรับมือกับกรณีฉุกเฉินของอาเซียน) 

 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบรางความตกลงใหการสนับสนุนดานการเงิน  (Financing Agreement) 
ระหวางอาเซียนกับสหภาพยุโรป [โครงการสงเสริมศักยภาพเพ่ือสนับสนุนศูนยประสานงานอาเซียนเพ่ือใหความชวยเหลือ
ดานมนุษยธรรม (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance : AHA Centre) ในการจัดการภัยพิบัติ
และกลไกการรับมือกับกรณีฉุกเฉินของอาเซียน ] และมอบหมายใหเลขาธิการอาเซียนเปนผูลงนามในรางความตกลง
ดังกลาวรวมกับสหภาพยุโรป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการตางประเทศ มีขอสังเกตเก่ียวกับรางความตกลงฯ ดังน้ี 
1. ในประเด็นดานสารัตถะและถอยคํา  ไมมีขอขัดของตอสารัตถะและถอยคําโดยรวมของรางความตกลงฯ  

หากสวนราชการเจาของเรื่องและหนวยงานท่ีเก่ียวของพิจารณาแลวเห็นวา เหมาะสม สอดคลองกับนโยบาย  
และผลประโยชนของประเทศไทย สามารถปฏิบัติไดภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ีมีอยู  
ในปจจุบัน รวมท้ังไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือการน้ีไวแลว โดยเฉพาะในประเด็นการรวมระดมงบประมาณโดยประเทศ
สมาชิกอาเซียนและ AHA Centre 

2. ในประเด็นดานกฎหมาย โดยท่ีคูภาคีของรางความตกลงฯ ไดแก สหภาพยุโรปกับอาเซียน ในฐานะเปนองคกร
ระหวางประเทศ โดยมีเลขาธิการอาเซียนเปนผูลงนามในนามของอาเซียน จึงไมใชกรณีท่ีไทยทําสนธิสัญญา และไมเปน
การทําหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 อน่ึง เลขาธิการอาเซียน
สามารถลงนามในนามของอาเซียนได โดยประเทศสมาชิกจะตองใหความยินยอมใหเลขาธิการอาเซียนหรือผูแทนลงนาม
ในรางความตกลงฯ ดังกลาว ท้ังน้ี ตามกฎระเบียบวาดวยการทําความตกลงระหวางประเทศโดยอาเซียน ค.ศ. 2011 
(2011 Rules of Procedure for the Conclusion of International Agreements by ASEAN) ซึ่งคณะรัฐมนตรี

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสงเสริมศักยภาพเพ่ือสนับสนุน AHA Centre ในการจัดการ
ภัยพิบัติ และกลไกการับมือกรณีฉุกเฉินของอาเซียน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประสานงานอาเซียนไดรับรองเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2554 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และสํานักงบประมาณรวมท้ังขอสังเกตของกระทรวงการคลังไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 29/2561 วันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

170761 

 

เรื่อง : มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 10 พ.ศ. 2560 
 
สารัตถะ : สช. เสนอ ครม. รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 10 พ.ศ. 2560 และมอบหมายใหหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติท่ีเก่ียวของตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ (คจ.สช.) พ.ศ. 2559 - 2560  

โดย คจ.สช. ไดจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 10 พ.ศ. 2560 (วันท่ี 20 - 22 ธันวาคม 2560) และท่ีประชุมไดมี
ฉันทามติตอระเบียบวาระ จํานวน 4 มติ ไดแก มติ 1 การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมข้ึน  
มติ 2 การพัฒนาพ้ืนท่ีเลนสรางเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา มติ 3 ชุมชนเปนศูนยกลาง  
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และ มติ 4 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน  
ซึ่งในคราวประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2561 และครั้งท่ี 2/2561 (วันท่ี 19 มกราคม 2561  
และ 29 มีนาคม 2561 ตามลําดับ) รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
ไดเห็นชอบ และใหเสนอมติฯ ดังกลาว ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปพิจารณา
ดําเนินการตามมติท่ีเก่ียวของตอไป โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ เกี่ยวของใน มติ 3 ชุมชนเปนศูนยกลาง  
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยมีมติใหสวนราชการ/หนวยงาน สงเสริมและสนับสนุนชุมชนใหเปน
ศูนยกลางในการปองกัน แกไข และการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดและปญหายาเสพติด อยางตอเน่ือง  
และย่ังยืน 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ไดพิจารณาแลวเห็นวา สามารถดําเนินการไดตามมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 10 พ.ศ. 2560  

ในสวนท่ีเก่ียวของ คือ มติ 3 ชุมชนเปนศูนยกลางในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยมีมติใหสวนราชการ/หนวยงาน 
สงเสริมและสนับสนุนชุมชนใหเปนศูนยกลางในการปองกัน แกไข และการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดและปญหา  
ยาเสพติด อยางตอเน่ือง และยั่งยืน  โดยจะดําเนินการเผยแพร/ประชาสัมพันธ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนชุมชนใหเปน

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สช./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติโดยเร็ว ซึ่งมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ  
มีความเก่ียวของเช่ือมโยงกันท้ังการผลักดันในระดับนโยบายจากหนวยงาน
สวนกลางและการขับเคลื่อนงานในระดับพ้ืนท่ี โดยเฉพาะหนวยงาน
ราชการในสวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ศูนยกลางในการปองกัน แกไข และการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดและปญหายาเสพติด อยางตอเน่ือง และยั่งยืน 
ผานทางหนวยงานในสังกัด กษ. ท้ังในสวนกลาง และสวนภูมิภาค และเครือขาย ท้ังในระดับบุคคล และระดับองคกร/
สถาบันเกษตรกร 

มติ ครม.  : รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 10 พ.ศ. 2560 และมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไป
พิจารณาดําเนินการตามมติฯ ท่ีเก่ียวของตอไป ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ประธานกรรมการ
สุขภาพแหงชาติเสนอ รวมท้ังใหรับความเห็นของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงบประมาณ และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 29/2561 วันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

170761 

 

เรื่อง : รางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
(แกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555) 

 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและ
ชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรม
และชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555) ท่ีคณะกรรมการผังเมืองไดใหความเห็นชอบแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
มท. เสนอวา กรมโยธาธิการและผังเมืองไดรับแจงจากจังหวัดชลบุรีวาหลังจากมีการประกาศใชบังคับกฎกระทรวง

ใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555 แลว ปรากฏวา สภาพการณ
และสิ่งแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไป ทําใหการใชประโยชนท่ีดินตามผังเมืองรวมดังกลาวไมสอดคลองกับสภาพความเปน
จริงในพ้ืนท่ี จึงขอใหแกไขกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2555 ในสวนท่ีเก่ียวของกับขอกําหนดกาใชประโยชนท่ีดินใหใชประโยชนท่ีดินเพ่ือกิจการเก่ียวกับโครงการท่ีพัก
อาศัยสําหรับผูสูงอายุภายใตการควบคุมดูแลของรัฐ และไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลวในท่ีดินประเภท
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการบางบริเวณ ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองไดเสนอคณะกรรมการผังเมือง
พิจารณาเมื่อวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงดังกลาว และไดนําประกาศ  
เพ่ือใหผูมีสวนไดเสียไดยื่นขอคิดเห็น เมื่อครบกําหนดปดประกาศ ไมมีผูยื่นขอคิดเห็น จึงไดเสนอรางกฎกระทรวงดังกลาว
มาเพ่ือดําเนินการ 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณ อุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แกไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2555) ตามท่ี มท. เสนอ และใหสง สคก. ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ให มท. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท/กษ. (สกม.สป.กษ./พด./ปศ./กสก./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการออกกฎกระทรวงดําเนินการไดโดยรวดเร็ว  
และเพ่ือใหมาตรการทางผังเมืองมีผลใชบังคับในทองท่ีตามเขตผังเมืองรวม
อันจะเปนประโยชนตอสาธารณะโดยรวมตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 29/2561 วันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

170761 

 

เรื่อง : รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายบริหาร
จัดการแรแหงชาติ พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการ รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  ยกเลิกระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ พ.ศ. 2559 พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระสําคัญ  
เปนการยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ พ.ศ. 2559 
เน่ืองจากพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 ไดบัญญัติใหมีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ  
ซึ่งมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกันแทนแลว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ทส. เสนอวา ไดมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ  

พ.ศ. 2559 ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดใหมีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ เพ่ือกําหนด
ยุทธศาสตร นโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศในภาพรวมท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลตอประโยชนของประเทศ 

2. ตอมาไดมีพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 ซึ่งพระราชบัญญัติ
ดังกลาวบัญญัติใหมีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับ
คณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ ตามขอ 1. 

3. โดยท่ีมาตรา 184 แหงพระราชบัญญัติแรดังกลาวไดบัญญัติใหคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร
แหงชาติตามระเบียบในขอ 1. ปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติน้ีไปพลางกอน
จนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติตามพระราชบัญญัติน้ี ท้ังน้ี ตองไมเกิน 180 วัน 
นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ดังน้ัน เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติแรฯ จึงตองยกเลิกระเบียบ  
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรแหงชาติ พ.ศ. 2559 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร นโยบายและแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรแรของประเทศในภาพรวมท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตอประโยชนของประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการน
บริหารจัดการแรแหงชาติ พ.ศ. 2559 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยใหรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมกกฤษฎีกา  
ไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 29/2561 วันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

170761 

 

เรื่อง : การขอขยายระยะเวลาการบังคับใชประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ี
และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดชลบุรี  
พ.ศ. 2553 รวม 2 ฉบับ ออกไปอีก 2 ป 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการ 

1. รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพ้ืนท่ี
อําเภอบานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. 2553 

2. รางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพ้ืนท่ี
อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 
รวม 2 ฉบับ ท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดใหความเห็นชอบแลว ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการขยายระยะเวลา  
การใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอม ในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอบานแหลม อําเภอเมืองเพชนบุรี อําเภอทายาง และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. 2553 และในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 ซึ่งจะสิ้นสุดอายุการใชบังคับในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2561 โดยใหขยายระยะเวลาการใชบังคับ
ออกไปอีก 2 ป นับแตวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. ทส. เสนอวา ไดดําเนินการประกาศเขตพ้ืนท่ีใหใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม โดยอาศัยอํานาจตามความใน

มาตรา 44 และมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ออกเปน
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (ชป./พด./กป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหการดําเนินการใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมไมเกิด
ชองวางของการบังคับใชกฎหมายและผลเสียหายตอการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีท่ีใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอบานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน  
และอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. 2553 และในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ. 2553 รวม 2 ฉบับ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 31 กรกฎาคม 2553 เปนระยะเวลา 5 ป และสิ้นสุดอายุ 
การใชบังคับในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2558 และ ทส. ไดขอขยายระยะเวลาการใชบังคับ ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ท้ัง 2 ฉบับ ออกไปแลว 2 ครั้ง รวม 3 ป ดังน้ี 

1.1 ครั้งท่ี 1 ขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไป 1 ป ตั้งแตวันท่ี 31 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 กรกฎาคม 2559 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอบานแหลม 
อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. 2553 ในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553  
โดยสิ้นสุดอายุการใชบังคับในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2559  

1.2 ครั้งท่ี 2 ขยายระยะเวลาการใชบังคับออกไป 2 ป ตั้งแตวันท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ถึง 30 กรกฎาคม 2561 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอบานแหลม 
อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. 2553 ในบริเวณพ้ืนท่ีอําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553  
โดยจะสิ้นสุดอายุการใชบังคับในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2561 

2. เน่ืองจากประกาศกระรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครอง
สิ่งแวดลอม ตามขอ 1. รวม 2 ฉบับ ดังกลาว ขณะน้ีอยูในระหวางดําเนินการแกไขปรับปรุงตามข้ันตอน  
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่ง ทส. ไมอาจดําเนินการแกไขปรับปรุง
ใหแลวเสร็จไดทันกอนท่ีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชบังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  
ตามขอ 1.2 จะสิ้นสุดอายุการใชบังคับในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2561 ดังน้ัน จึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตอง
ดําเนินการขยายระยะเวลาการใชบังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดลอม ท้ัง 2 ฉบับ ใหมีผลใช
บังคับไดทันต้ังแตวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 หากไมสามารถดําเนินการขยายระยะเวลาการใชบังคับไดทันตามกําหนด
ดังกลาว จะทําใหการใชมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวงฯ ท้ัง 2 ฉบับ เกิดชองวางของการใชบังคับ
กฎหมาย ซึ่งจะสงผลเสียหายตอการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอมดังกลาว 

3. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2561  
ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบใหขยายระยะเวลาการบังคับใชประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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และจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 รวม 2 ฉบับ ออกไปอีก 2 ป นับแตวันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 และใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ ตามนัยมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแลวเห็นวา การขอขยายระยะเวลาบังคับใชประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เรื่องกําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
และจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2553 รวม 2 ฉบับ ออกไปอีก 2 ป ตามท่ี ทส. เสนอ เปนไปเพ่ือใหการดําเนินการใชมาตรการ
คุมครองสิ่งแวดลอมไมเกิดชองวางของการบังคับใชกฎหมายและผลเสียหายตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี
คุมครองสิ่งแวดลอมในบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดชลบุรี จึงเห็นดวยในหลักการ 
ของการขอขยายระยะเวลาการบังคับใชประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดังกลาวขางตน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช
บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดเขตพ้ืนท่ีและมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม  
ในบริเวณพ้ืนท่ี อําเภอบางละมุง และอําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  พ.ศ. 2553 ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
เปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหสงรางประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใชบังคับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ในบริเวณ
พ้ืนท่ีอําเภอบานแหลม อําเภอเมืองเพชรบุรี อําเภอทายาง และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และอําเภอปราณบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. 2553 คืนใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เน่ืองจากไมจําเปนตอง
ดําเนินการ ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

3. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 29/2561 วันอังคารท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

170761 

 

เรื่อง : มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ป พ.ศ. 2561 - 2570 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ป พ.ศ. 2561 – 2570 
2. มาตรการเรงดวนเพ่ือขจัดอุปสรรคของการลงทุนและมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
3. กลไกการดําเนินการและมอบหมายให อก. เปนหนวยงานหลักในการติดตามการดําเนินงานใหเปนรูปธรรม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
อก. เห็นถึงความจําเปนในการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพจากศักยภาพและ

ความพรอมของประเทศไทย ดานวัตถุดิบท่ีหลากหลายและทักษะดานการผลิต โดยเฉพาะภาคเอกชนซึ่งเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการลงทุนเปนปจจัยสูความสําเร็จ โดยมีเปาประสงคท่ีจะผลักดันใหประเทศไทยเปน Bio Hub of 
ASEAN ภายในป พ.ศ. 2570 ขณะน้ีไดเกิดโครงการลงทุนในผลิตภัณฑเปาหมาย ไดแก พลาสติกชีวภาพ เคมีชีวภาพ 
และชีวเภสัชภัณฑ เพ่ือเปนการกระตุนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมาย New S – Curve จึงเสนอมาตรการ
พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ป พ.ศ. 2561 – 2570 สรุปได ดังน้ี 

1. มาตรการขจัดอุปสรรคการลงทุนและสรางปจจัยสนับสนุน เปนมาตรการท่ีจะตองเรงดําเนินการ เพ่ือสราง
ปจจัยพ้ืนฐานสําคัญใหมีอุตสาหกรรมชีวภาพเกิดข้ึนได โดยพิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ  
ท่ีเปนอุปสรรค และสรางปจจัยสนับสนุนท่ีจําเปนตอการพัฒนาอุตสาหกรรม ดังน้ี 

มาตรการเรงดวน  
1) อก. (สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย) ปรับปรุง พ.ร.บ. ออยและนํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 

ใหสามารถนํานํ้าออยไปผลิตสินคาชนิดอ่ืนท่ีไมใชนํ้าตาลทรายได และจัดสรรวัตถุดิบ (นํ้าออย) ท่ีเพียงพอและเหมาะสม
กับอุตสาหกรรมชีวภาพ 

2) อก. (สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม) ปรับปรุงประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การใหตั้งโรงงานท่ีใชออยเปนวัตถุดิบในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 โดยเพ่ิมเติม

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : อก./กษ. (สศก./ชป./กสก./พด.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

สงผลใหเกิดการพัฒนาในภาคเกษตรท่ีเช่ือมโยงสูภาคอุตสาหกรรม 
เกิดการสรางงาน สรางรายไดกระจายสูทองถ่ิน จะนํามาสูความมั่นคง  
ทางเศรษฐกิจใหเกษตรกรไทย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ขอความ ยกเวนโรงงานท่ีตั้งอยูเดิมในพ้ืนท่ี 50 กม. ใหความยินยอม เพ่ือใหสามารถตอยอดการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพในพ้ืนท่ีใกลเคียงโรงงานเดิม 

3) อก. (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) เพ่ิมบัญชีประเภทกิจการอุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบายรัฐบาล  
(S - Curve) ในบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือแยกอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพออกจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 

4) มท. (กรมโยธาธิการและผังเมือง) ปรับปรุงแกไขกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม เพ่ือสนับสนุน  
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ เปนอุตสาหกรรมเปาหมายตามนโยบายรัฐบาล ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสม
หรือพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ ดานการผังเมือง 

มาตรการสนับสนุน 
5) กษ. และ ดศ. รวมผลักดันภาคการเกษตรเขาสูการทําเกษตรสมัยใหม โดยใชเทคโนโลยี Smart Farming 

เชน ระบบแผนท่ีการเกษตร ความเช่ือมโยงระบบชลประทาน ระบบทอ และการกักเก็บนํ้า รวมถึงการบริหารจัดการ  
ภาคการเกษตรเพ่ือรองรับใชในอุตสาหกรรมชีวภาพใหมีปริมาณวัตถุดิบท่ีเพียงพอ 

6) สธ. (กรมวิทยาศาสตรการแพทย) สนับสนุนศูนยสัตวทดลองและหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอมในการขอ
มาตรฐาน OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) GLP (Good Laboratory Practice)  
เปนขอกําหนดท่ัวไปของหองปฏิบัติการท่ีดําเนินการทดสอบหรือดําเนินโครงการวิจัย/พัฒนาท่ีไมไดทดลองในคน เพ่ือทําใหเกิด
ความมั่นใจวาขอมูลผลการทดสอบมีคุณภาพสูง เช่ือถือได และยอมรับไดท่ัวไป 

2. มาตรการเรงรัดการลงทุนภายในประเทศ ในระยะแรก จะผลักดันภาคเอกชนท่ีเปนกลไกการขับเคลื่อน  
การลงทุนในอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ ในพ้ืนท่ี 3 เขต ดังน้ี 

1) เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2560 – 2564 มูลคาการลงทุน 
9,740 ลานบาท 

2) เขตพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง (นครสวรรคและกําแพงเพชร) ดําเนินการระหวาง ป พ.ศ. 2560 – 2569 
มูลคาการลงทุน 51,000 ลานบาท  

3) เขตพ้ืนท่ีภาคอีสานตอนกลาง มูลคาการลงทุน 35 ,030 ลานบาท ดําเนินการระหวาง ป พ.ศ. 2560 – 
2564 เปนเงินลงทุน 29,735 ลานบาท และระหวาง ป พ.ศ. 2565 – 2569 เปนเงินลงทุน 5,295 ลานบาท 

4) โครงการอ่ืนๆ ภายใตโครงการ Bioeconomy มูลคาการลงทุน 103,795 ลานบาท 
3. มาตรการกระตุนอุปสงค กลไกสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ ในระยะแรกเปนการกระตุนตลาดภายใน 

เพ่ือตอบสนองความตองการตลาดภายในประเทศได ผลักดันใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมตอเน่ืองท่ีหลากหลาย  
เกิดการนําสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพของประเทศมาสรางมูลคาเพ่ิม สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

4. มาตรการสรางเครือขายในรูปแบบของศูนยกลางความเปนเลิศดานชีวภาพ ( Center of Bio Excellence : 
CoBE) สถาบันพลาสติกเปนหนวยงานกลาง ทําหนาท่ีประสานเช่ือมโยง เตรียมความพรอม และบริหารงานวิจัย/
เทคโนโลยี/นวัตกรรมดานชีวภาพเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมสูเศรษฐกิจชีวภาพ กับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
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ภาคตะวันออก 
5. กลไกการดําเนินการ การดําเนินงานภายใตมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ป พ.ศ. 2561 – 2570 

เพ่ือใหเกิดการทํางานเชิงบูรณาการจากการมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของ จะใชกลไกความรวมมือระหวางภาครัฐ 
และภาคเอกชน เปนตัวขับเคลื่อน โดยผานคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ (กอช.) ในการกํากับดูแล  
การดําเนินการตามมาตรการตางๆ ภายหลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงาน  
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของภายใตมาตรการดังกลาว เพ่ือใหมีการดําเนินการเชิงบูรณาการท่ีสอดคลองกับแนวนโยบาย  
และยุทธศาสตรของประเทศ 

มติ ครม. : รับทราบมาตรการพัฒนา อุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ป พ.ศ. 2561 – 2570 และใหกระทรวงอุตสาหกรรม  
และหนวยงานท่ีเก่ียวของเรง รัดดําเนินการตามมาตรการฯ ในสวนท่ีเก่ียวของตามอํานาจหนาท่ีใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอน
ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของตอไป โดยใหรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาตไิปพิจารณาประกอบการดําเนินการตอไปดวย 
 


