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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกจิ BCG Model 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ 
วันพุธท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๓๐ น. 

ประชุมทางไกลผาน Webex Meetings 

 
รายช่ือกรรมการที่มาประชุม 

๑. นายเอนก เหลาธรรมทัศน   

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  ประธานกรรมการ 
๒. นายสิริฤกษ ทรงศิวิไล 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  กรรมการ 
๓. นายธานี  ทองภักดี 

ปลัดกระทรวงการตางประเทศ กรรมการ 
๔. นายสำราญ  สาราบรรณ    

ผูแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ กรรมการ 
๕. นายปฐมดนัย  พลจันทร   

ผูแทนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ  
๖. นางอัษฎาพร  ไกรพานนท   

ผูแทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กรรมการ  
๗. นายประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ 

ผูแทนปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ  
๘. นายสมคดิ  จันทมฤก   

ผูแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 
๙. นายรุงเรือง  กิจผาติ 
 ผูแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
๑๐. นางวรวรรณ   ชิตอรุณ   

ผูแทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ  
๑๑. นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร 

เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กรรมการ 
๑๒. นางพงษสวาท กายอรุณสุทธิ์ 

ผูอำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ  
 และการสรางความสามัคคปีรองดอง กรรมการ 
๑๓. นายสมคดิ  เลิศไพฑูรย 
 ประธานกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 
๑๔. นางปทมาวดี โพชนุกูล 

 ผูอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
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๑๕. นายกิติพงค  พรอมวงค   

 ผูอำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย กรรมการ 
 และนวัตกรรมแหงชาติ  
๑๖. นายอภิสิทธิ์ ไลสัตรไูกล 

 ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค กรรมการ 
๑๗. นายนพดล เภรีฤกษ   
 ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ  
๑๘. นางดรงครตัน  กลาหาญ   
 ผูแทนผูอำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ  
๑๙. พล.ต.ท.จารุวัฒน  ไวศยะ   
 ผูแทนผูอำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี กรรมการ  
๒๐. นางน้ำฝน  บุณยะวัฒน   
 ผูแทนผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย กรรมการ  
๒๑. นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง กรรมการ 
๒๒. นายไพรัช  ธัชยพงษ กรรมการ  
๒๓. นายเทวินทร  วงศวานิช กรรมการ 
๒๔. นายวิจารย  สิมาฉายา กรรมการ 
๒๕. นายกลินท   สารสิน กรรมการ 
๒๖. นายธีรพงศ จันศิริ กรรมการ 
๒๗. นายกฤษณ ณ ลำเลียง กรรมการ 
๒๘. นายกัมมาล  กุมาร ปาวา กรรมการ 
๒๙. ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กรรมการและ 

        เลขานุการ 

รายช่ือกรรมการที่ไมมาประชุม     
๑. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
๒. นายปยะสกล  สกลสัตยาทร 
๓. นายอิสระ   วองกุศลกิจ  
๔. นายประพัฒน  ปญญาชาติรักษ 
ผูเขารวมประชุม  

๑. นายสรนิต  ศิลธรรม   รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา         

       เศรษฐกิจ BCG Model สาขายาและวัคซีน 

๒. นายประวิทย  ประกฤตศรี  รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา 

    เศรษฐกิจ BCG Model สาขานวัตกรรม  

   โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวย 

๓. นายศุภชัย  ปทุมนากุล  รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา 

    เศรษฐกิจ BCG Model สาขาพัฒนาคน/บุคลากร 
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๔. นายชาญวิทย  ตรีเดช  อนุกรรมการและเลขานุการรวม อนุกรรมการ  

    ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model 

สาขาพัฒนาคน/บุคลากร 

๕. นายคุรุจิต  นาครทรรพ  รองประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา 

                                                        เศรษฐกิจ BCG Model สาขาพลังงาน วัสดุ 

                                                        และเคมชีีวภาพ 

๖. นายสหรัฐ  บุญโพธิภักดี     อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  

   BCG Model สาขาพลังงาน วัสดุ  

                                                        และเคมชีีวภาพ 

๗. นายอรรถ  เหมวิจิตรพันธ  อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  

    BCG Model สาขาพลังงาน วัสดุ 

                                                        และเคมชีีวภาพ 

๘. นายวีรศกัดิ์  โฆสิตไพศาล  อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  

    BCG Model สาขาพลังงาน วัสดุ 

                                                        และเคมชีีวภาพ 

๙.  นายศรีสะเกษ สมาน               สภาเกษตรกรแหงชาติ 

๑๐. นายดวงฤทธ์ิ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุงเรือง   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 

    นวัตกรรม 

๑๑. นายทรงพล  มั่นคงสุจริต   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 

    นวัตกรรม  

๑๒. นางสาวอรกนก  พรรณรกัษา   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 

    นวัตกรรม 

๑๓. นางสาวชลกาญจน  ศุภสุธีกุล  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 

    นวัตกรรม 

๑๔. นายคณิต  สวัสด ี  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 

    นวัตกรรม 

๑๕. นางสาวคุณชนก  ปรีชาสถิต  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 

    นวัตกรรม 

๑๖. นายคณาศักดิ์  ปนสันเทียะ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 

    นวัตกรรม 

๑๗. นายศรีภูมิ  อิศรพันธ  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 

    นวัตกรรม 

๑๘. นายหริส  สูตะบุตร  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๑๙. นายยงยุทธ ยุทธวงศ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
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๒๐. นายศักรินทร  ภูมิรัตน  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๒๑. นางชัชนาถ  เทพธรานนท  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๒๒.  นางสาวมรกต  ตันติเจริญ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๒๓.  นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๒๔.  นายประสิทธ์ิ  ผลิตผลการพิมพ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๒๕.  นางลดาวัลย  กระแสรชล  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๒๖.  นางฐิตาภา  สมิตินนท  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๒๗.  นางจุฬารัตน  ตันประเสริฐ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๒๘.  นางชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๒๙.  นายวรรณพ  วิเศษสงวน  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๓๐.  นายจุลเทพ  ขจรไชยกูล  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๓๑.  นายชัย  วุฒิวิวัฒนชัย  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๓๒.  นางสาววรรณี ฉินศิริกุล  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๓๓.  นายธีรยุทธ  ตูจินดา  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๓๔.  นางสาวเก้ือกูล  ปยะจอมขวัญ  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๓๕.  นายอัครวิทย  กาญจนโอภาษ     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๓๖.  นางวรรณิพา  ทองสิมา  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๓๗.  นางสาวสุมิตรา จรสโรจนกุล  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๓๘.  นางเสาวลักษณ   โอฬารฤทธินันท  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๓๙.  นางรงัสิมา  ตัณฑเลขา  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๔๐.  นางสาวนงนุช  พูลสวัสดิ์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๔๑.  นางสาววัชริน  มีรอด  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๔๒.  นางสาวกรัณฑรัตน  นาขวา  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

๔๓.  นางสาวปทมาพร ประชุมรตัน  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

 
เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

นายณรงค กรรมการและเลขานุการ เรยีนใหที่ประชุมทราบ ดังน้ี  
๑. นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง 

แตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) และคณะกรรมการขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 
Model เพิ่มเติม ดังนี้ 

๑.๑ คณะกรรมการบร ิหารการพัฒนาเศรษฐกิจช ีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเว ียน-เศรษฐกิจ 
สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) 
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(๑) ผูอำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   กรรมการ 
     ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง 
(๒) ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   กรรมการ 
(๓) นายพณชิต กิตติปญญางาม     กรรมการ 
(๔) นายขาว ตนสมบูรณ      กรรมการ 

๑.๒ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model 
(๑) ปลัดกระทรวงการตางประเทศ     กรรมการ 
(๒) ผูอำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   กรรมการ 
     ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคีปรองดอง 
(๓) ประธานกรรมการการอุดมศึกษา    กรรมการ 
(๔) นายกัมมาล กุมาร ปาวา     กรรมการ 

๒. ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model มีคำสั่ง ที่ ๑๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาการ
พัฒนาคน/บุคลากร โดยมี ๑) ประธานกรรมการการอุดมศึกษา เปนประธานอนุกรรมการ ๒) นายศุภชัย    
ปทุมนากุล เปนรองประธานอนุกรรมการ ๓) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิโดยตำแหนง จำนวน ๑๔ ทาน           
๔) อนุกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ ทาน และ ๕) นายชาญวิทย ตรีเดช และเจาหนาที่สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนอนุกรรมการและเลขานุการรวม  

๓. ประธานคณะกรรมการขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model มีคำสั ่ง ที ่ ๑๒/๒๕๖๔ ถึง      
๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคำสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model รายสาขา รวม ๑๐ ฉบับ เพื่อเพิ่มเติมองคประกอบของคณะอนุกรรมการ และ
เพิ ่มหนาที่และอำนาจ “๒.๗ เสนอนโยบาย ยุทธศาสตร แผนการขับเคลื ่อน/แผนปฏิบัติการและแผน
งบประมาณ เสนอตอคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model” 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ 

นายณรงค กรรมการและเลขานุการ เรียนใหที่ประชุมทราบวา ฝายเลขานุการไดจัดทำรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และสงใหกรรมการพิจารณาแลว ซึ่งไมมี
กรรมการขอแกไข จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 
และครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

ที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ แลว  

มติท่ีประชุม รับรองโดยไมมีแกไข 
 
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑  รางแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
 พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ สาขาการพัฒนาคน/บุคลากร 

นางชฎามาศ อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 
Model สาขาการพัฒนาคน/บุคลากร นำเสนอรางแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย
ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ สาขาการพัฒนาคน/บุคลากร ซึ่งกำหนดเปาหมาย คือ ประเทศ
ไทยเปนแหลงจางงานทักษะสูง และรายไดสูงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ BCG และสามารถหลุดพนจากกับดัก
รายไดปานกลาง มีกลยุทธการขับเคลื่อนประกอบดวย ๔ กลยุทธ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้  

กลยุทธที่ ๑ สรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหมและผูประกอบการธุรกิจนวัตกรรมดาน BCG ซึ่งมี
กลุมเปาหมาย คือ Startup ผูประกอบการที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม (IDEs) และชุมชนฐานราก  

กลยุทธที่ ๒ สรางและพัฒนากำลังคนที่สนับสนุนการนำความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดาน BCG 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับพ้ืนที่ ซึ่งมีกลุมเปาหมาย คือ ชุมชนฐานราก  

กลยุทธที่ ๓ สงเสริมการเพิ่มจำนวนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร วิศวกร นักเทคนิค เพื่อพัฒนาหรือตอ
ยอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดาน BCG ซึ่งมีกลุมเปาหมาย คือ ผูพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงท้ังภาครฐั 
เอกชน และสถาบันการศึกษา  

กลยุทธที่ ๔ สงเสริมการพัฒนาความรูและทักษะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมใหทันสมัยรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีดิจิทัล และการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ ่งมีกล ุ มเปาหมาย คือ ผ ู พ ัฒนาเทคโนโลย ีข ั ้นส ูงทั ้งภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษา และ SMEs  

โดยแผนปฏิบัติการฯ สาขาการพัฒนาคน/บุคลากร มีตัวชี้วัด ดังนี้  
 บุคลากร BCG ที่ไดรับการ Reskill, Upskill และ New skill มากกวา ๙๑,๑๕๐ คน  
 เกิดนวัตกรรมใหม มากกวา ๑๘๐ นวัตกรรม 
 เกิดศูนยเทคโนโลยี/บมเพาะ มากกวา ๑๘ แหง 
 ยกระดับเศรษฐกิจชุมชน มากกวา ๒,๙๕๐ ตำบล 
 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มากกวา ๙๐ หลักสูตร 
 เกิด SMEs, Startup ดาน BCG มากกวา ๓,๐๓๐ ราย 
 ผลงานตีพิมพ มากกวา ๑๐ เรื่อง 
 เกิดความรวมมือ/เครือขายผูประกอบการ มากกวา ๑๐๐ แหง 
โครงการ Big Rock ภายใตแผนปฏิบัติการดังกลาว มีจำนวน ๕ โครงการ รวมมูลคา ๓,๒๖๓.๕๐ ลาน

บาท ไดแก 
๑) โครงการยุววิสาหกิจเริ่มตน (Youth  Startup Fund) 
๒) โครงการการพัฒนากำลังคน U๒T ตอเนื่องเพ่ือสรางเศรษฐกิจ BCG ในพ้ืนท่ี 
๓) โครงการพลิกโฉมการเรียนรูดานเกษตรสมัยใหมดวยนวัตกรรมและศาสตรเชิงบูรณาการ 
๔) โครงการพัฒนาทักษะแหงอนาคต (New Skill, Up-Skill, Re-Skill) เพื ่อขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจ BCG ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และองคความรู 
๕) โครงการ Reskill - Upskill กาวทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหมเพ่ืออุตสาหกรรม Biorefinery 

ที่ประชุมไดอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังน้ี 



๗ 
 

๑) โครงการทั้งหมดตองการใหเกิดการพัฒนากำลังคน ซึ่งบางโครงการไมไดรับงบประมาณในป พ.ศ. 
๒๕๖๕ เชน โครงการ U๒T จึงตองการขอรับการสนับสนุนจากแหลงอ่ืนเพ่ิมเติม  

๒) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) สามารถใหสิทธิประโยชนภาคเอกชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาบุคลากร หรือลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังรวมมือกับสถาบันวิจัย หรือสถาบันการศึกษา
เพื่อทำวิจัยและพัฒนา  นอกจากนี้  BOI สามารถเปนตัวเชื่อมระหวางภาคเอกชนและภาคการศึกษาได  

๓) ในหลายประเทศ ภาครัฐใหความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนในกลุมอาชีวศึกษาในการมุงสูสังคม
คารบอนต่ำ จึงเห็นควรเนนการเตรียมความพรอมใหคนกลุมอาชีวศึกษาดวยเพื่อรองรับอุตสาหกรรม BCG 
และรับมือภาวะการวางงานที่อาจเกิดขึ้นจากการปดกิจการของอุตสาหกรรมคารบอนสูงในอนาคต    

มติท่ีประชุม เห็นชอบรางแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ สาขาการพัฒนาคน/บุคลากร 

 

๓.๒ รางแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพฒันาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  
   พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ 

นายณรงค กรรมการและเลขานุการ นำเสนอรางแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุม โดยสาระสำคญัของรางแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนฯ ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การสรางความยั่งยืนของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยปรับ
จาก “Nature as Resource” เปน “Nature as Source”  

ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งดวยทุนทรัพยากร อัตลักษณ ความคิด
สรางสรรค และเทคโนโลยีสมัยใหม  

ยุทธศาสตรที่ ๓ การยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใตเศรษฐกิจ BCG ใหสามารถแขงขันได
อยางยั่งยืน ในสาขายุทธศาสตร ๔ สาขา ไดแก การเกษตรและอาหาร สุขภาพและการแพทย พลังงาน วัสดุ
และเคมีชีวภาพ และการทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค  

ยุทธศาสตรท่ี ๔ เสริมสรางความสามารถในการตอบสนองตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  

จากแนวทางการดำเนินงานของทั ้ง ๔ ยุทธศาสตร สามารถสรุปเปนมาตรการสงเสริมการพัฒนา
ประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวม ๑๓ มาตรการ ดังนี้ 

๑. การพัฒนาคลังขอมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรม และทุนทางปญญา  
๒. การเพ่ิมพูนทรัพยากรธรรมชาติดวยการผสานพลังของรัฐ เอกชน ชุมชน และหนวยงานวิจัย  
๓. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG  
๔. การปรับระบบเกษตรสูประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และมูลคาสูง  
๕. การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารริมทางและอาหารทองถิ่น 
๖. การสรางฐานเศรษฐกิจใหมดวยการสงเสริมการแปรรูปสินคาจากฐานชีวภาพใหมีขั้นนวัตกรรมที่สูงขึ้น 
๗. การสรางตลาดเพ่ือรองรบันวัตกรรมของสินคาและบริการ BCG 
๘. การสงเสริมการทองเที่ยวยั่งยืนและการทองเท่ียวสีเขียว  
๙. การยกระดับสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานการผลิตยั่งยืน 
๑๐. การยกระดับมาตรฐานสินคาและบริการ BCG สูมาตรฐานสากลดวยการลงทุนโครงสรางพื้นฐาน

ทั้งระบบ 



๘ 
 

๑๑. การสงเสริมวิสาหกิจเริ่มตน (Startup) การประกอบการรูปแบบใหมบนฐานเศรษฐกิจ BCG 
๑๒. การสรางและพัฒนากำลังคนเพ่ือรองรับเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ  
๑๓. เชื่อมโยงกับสากลในทุกมิติทั้งการพัฒนาองคความรู การดึงดูดบุคลากร การคา การลงทุน  

โครงการ Big Rock ภายใตแผนปฏิบัติการดังกลาว มีจำนวน ๔๔ โครงการ รวมมูลคา ๓๖,๒๗๕.๕๐ 
ลานบาท โดยจำแนกรายสาขา ไดแก  

 สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ  ๗ โครงการ รวมมูลคา ๒,๐๕๑ ลานบาท  
 สาขาเกษตร ๔ โครงการ รวมมูลคา ๒,๐๔๐ ลานบาท 
 สาขาอาหาร ๑๐ โครงการ รวมมูลคา ๑,๙๐๐ ลานบาท   
 สาขายาและวัคซีน ๕ โครงการ รวมมูลคา ๑๙,๓๐๐ ลานบาท 
 สาขาเครื่องมือแพทย ๔ โครงการ รวมมูลคา ๔,๒๗๕ ลานบาท 
 สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ ๔ โครงการ รวมมูลคา ๑,๖๐๐ ลานบาท 
 สาขาทองเท่ียวและเศรษฐกิจสรางสรรค ๒ โครงการ รวมมูลคา ๙๗๕ ลานบาท 
 สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน ๓ โครงการ รวมมูลคา ๘๗๐ ลานบาท   
 สาขาพัฒนาคน/บุคลากร ๕ โครงการ รวมมูลคา ๓,๒๖๓.๕๐ ลานบาท 

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาใหขอคิดเห็นและเห็นชอบใหนำเสนอแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ตอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) และเห็นชอบให
ทุกหนวยงานรวมสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมการพัฒนาประเทศดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG  

ที่ประชุมมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ความเขาใจในเรื่อง BCG ทั้งภายในประเทศและตางประเทศยังอยูในวงจำกัด จึงควรเพิ่มเรื่องการ

ประชาสัมพันธ และขับเคลื่อนแบบ Social Movement รวมทั้งดึงทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมโดยเฉพาะภาค
ประชาสังคม และเกษตรกร ตลอดจนกำหนดขอบเขตเรื ่อง BCG และกลไกหรือชองทางที่จะเปดโอกาสให
ตางประเทศเขามามีสวนสนับสนุนใหมีความชัดเจนมากขึ้น เนื่องจากผูประกอบการตางประเทศจำนวนมาก
ประสงคจะแสวงหาความรวมมือดาน BCG กับไทย แตขอมูลที่มีอยูยังจำกัด  

๒. เนื่องจากหลายประเทศมีการดำเนินการดานเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนอยูแลว ไทย
จึงควรสะทอนแนวคิด BCG ใหชัดเจน โดยศึกษาขอมูลเกี ่ยวกับปจจัยสำคัญใด ที่เปนกุญแจที ่นำไปสู
ความสำเร็จในแตละดาน โดยพิจารณาแยก B, C และ G แยกออกจากกัน เชน Bio economy อาจเกิดจาก
ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม สวน Circular economy และ Green 
economy เกิดจากอะไร ซึ่งหากแจกแจงได จะชวยใหสามารถวิเคราะหจุดแข็งเพื่อนำไปสูความสำเร็จได
ชัดเจนย่ิงขึ้น 

๓. การขับเคลื่อน BCG ในตางประเทศควรมีเรื่องเลา (narrative) ที่มอง B, C และ G เปนองครวม
และควรมีสารเชิงพาณิชยที่ทำใหตางประเทศเห็นประโยชนทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวกระทรวง
การตางประเทศพรอมผลักดันการขับเคลื่อนในมิติตางประเทศผานสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ
ไทยในตางประเทศ จึงขอความอนุเคราะหจัดทำขอมูลรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสาขาและรูปแบบความ
รวมมือที่จะประสงคผลักดันกับประเทศเปาหมาย เชน การเขาถึงตลาดผลิตภัณฑและบริการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม การรวมลงทุน การสนับสนุนกองทุน เปนตน และควรหาแนวทางในการสรางโอกาสทางธุรกิจ 
(commercialise) จาก BCG เพื่อดึงดูดใหภาคเอกชนตางชาติเขามามีสวนรวมมากข้ึน  



๙ 
 

 ทั้งนี้ ในเวทีระหวางประเทศใหความสนใจการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  จึงอาจพิจารณาเพ่ิม
ความเชื่อมโยงระหวาง BCG กับความยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม และการลดการปลอยกาซเรือนกระจกใหชัดมาก
ขึ้น ซึ่งหากประเทศไทยมีเปาหมายชัดเจนที่สามารถปฏิบัติไดและมีการกำหนดกรอบเวลาที่เหมาะสมจะเปน
ประโยชนในการเจรจากับพันธมิตรตางประเทศ 

นอกจากนี้ ในกรอบเอเปค กระทรวงการตางประเทศกับหนวยงานที่เกี่ยวของวางแผนท่ีจะผลักดันการ
จัดทำเอกสาร Bangkok Goals on BCG ซึ ่งจะเปนเอกสาร stand-alone เพื่อประกาศเจตนารมณในการ
สรางการเจริญเติบโตชวงหลังโควิด-๑๙ ที่เขมแข็ง ยืดหยุน ยั่งยืนและสมดุลกับสิ่งแวดลอมของภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟกดวย BCG   

๔. ตัวชี้วัดของเปาหมายในการสรางความยั่งยืนของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ยังขาดความเชื่อมโยงกับ
กิจกรรมภายใตยุทธศาสตรของ (ราง) แผนปฏิบัติการดานการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดล
เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๗๐ และยังมีบางตัวชี้วัดที่ไมสอดคลองกับตัวชี้วัดตามแผนระดับชาติอื่น ๆ อาทิ 
๑) ตัวชี้วัดในการลดผลกระทบทางมลพิษสิ่งแวดลอมที่กำหนดไวนั้น เปนตัวชี้วัดในเรื่องการลดมลพิษ มิใชเปน
ตัวชี้วัดในการลดผลกระทบ ๒) ตัวชี้วัดในเรื่องการลดการปลอยกาซเรือนกระจกซึ่งกำหนดใหลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกรอย ๒๐ เมื่อเปรียบเทียบกับป พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น ไมเปนไปตามแผนการมีสวนรวมที่ประเทศกำหนด 
ฉบับปรับปรุง (Nationally Determined Contributions, NDC) และ ๓) การกำหนดใหเพิ่มพื้นที่สีเขียว ไมนอย
กวา ๑๐ ลานไร ควรใหมคีวามสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ทั้งในสวนของพื้นที่และระยะเวลา  

๕. ตัวชี้วัดสาขาพลังงานในประเด็น PM ๒.๕ และคารบอนไดออกไซดตองแยกออกจากกันและมีหลัก
ในการคดิคำนวณคาทั้งสองตัวท่ีถูกตองและสอดคลองกันกับพันธกรณีและมาตรฐานของประเทศไทย  

๖. ใหเพิ่มเติมแหลงที่มาของงบประมาณโครงการ Big Rock ของป ๒๕๖๕ วาสวนใดไดรับการบรรจุ
ใน ราง  พรบ. งบประมาณ ๒๕๖๕ แลว สวนใดจัดสงขอเสนอไมทัน และสวนใดใชงบประมาณจากแหลงอื่น 
เพื่อเปนขอมูลในการดำเนินการขั้นตอไป 

๗. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน เสนอ
ปรับเพ่ิมแนวทางการดำเนินงานจาก ๓ แนวทาง เปน ๕ แนวทาง โดยเพิ่มการสงเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อใหเกิดการคิดคนผลิตภัณฑและบริการใหมจากการนำของเสียกลับมาใชใหม และการสรางกำลังคนที่มี
ความรูและความเขาใจ   

๘. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ มี
การปรับปรุงตัวชี้วัดในรางแผนปฏิบัติการฯ และเสนอเพิ่มขอความในสรุปมาตรการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ 
BCG ดังนี้ ๑) การใชพลังงานชุมชน โดยปลดล็อกการซื้อขายพลังงานชุมชน ๒) การแปรรูปสินคาจากฐานชีวภาพ 
โดยเพ่ิมโอลิโอเคมิคอล และวัสดุคารบอนมูลคาสูง และ ๓) การสรางตลาด โดยเพิ่มกลไก Carbon Pricing  

๙. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย มีขอเสนอให
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง อว. จัดซื้อเครื่องมือแพทยในบัญชีนวัตกรรมไทย และใหสิทธิประโยชนทางภาษี
แกโรงพยาบาลเอกชนท่ีจัดซื้อ 

๑๐. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขายาและวัคซีน มีขอเสนอวา
ประเด็นเรงดวนและมีความสำคัญที่สุด คือ การแกไขกฎระเบียบของราชการ หรือการพัฒนากฎระเบียบฉบับ
ใหม ซึ่งสามารถดำเนินการไดทันที  

๑๑. ในแผนปฏิบัติการฯ BCG ยังขาดภาคบริการ ซึ่งมีความสำคัญตอการสรางรายไดใหแกประเทศ 
โดยไมทำลายสิ่งแวดลอม เชน บริการดานการแพทย การศึกษา ซึ่งการสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมในภาค
บริการอาจตองใช Sandbox ซึ่งขณะนี้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เริ่มดำเนินการแลว  



๑๐ 
 

มติที่ประชุม  
๑. เห็นชอบใหนำเสนอรางแผนปฏิบัติการดานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดล

เศรษฐกิจ BCG พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๗๐ ตอคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-
เศรษฐก ิจหม ุนเว ียน- เศรษฐก ิจส ี เข ียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรีตอไป โดยใหพิจารณา
นำขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของที ่ประชุมไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการดังกลาวใหมีความ
สมบูรณยิ่งขึ้น 

๒. เห็นชอบใหทุกหนวยงานรวมสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการสงเสริมการพัฒนาประเทศ
ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

๔.๑  รายงานความกาวหนาของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
นายณรงค กรรมการและเลขานุการ รายงานความกาวหนาของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย

ดวยโมเดลเศรษฐกิจ BCG รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
๑. คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด 

และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. … เพื่อเพิ ่มบัญชีประเภทกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพในบัญชี
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม  

๒. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง (ทช.) ไดออกระเบียบวาดวยการปลูกและบำรุงปาชายเลน
สำหรับองคกรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อแบงปนคารบอนเครดิต รอยละ ๙๐ สำหรับองคกรหรือ
บุคคลภายนอกที่เขารวมโครงการ และรอยละ ๑๐ สำหรับ ทช. หรอืตามที่ตกลงกัน  

๓. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ไดผลักดันใหเกิดการพัฒนาภาคเกษตรสูการเปนทั้ง B, C และ G ดวยรูปแบบการบูรณาการเชิง
พื้นที่โดยใชกลไก Public-Private-People Partnership (๔P) โดยกำหนดพื้นที่นำรองใน ๕ จังหวัด ไดแก 
ราชบุรี ลำปาง ขอนแกน จันทบุรี และ พัทลุง 

๔. สวทช. ขยายผลการประยุกตใช Smart Technology ไดแก ระบบตรวจวัดดวยเซ็นเซอรแบบ
เครือขายไรสายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ และระบบการใหน้ำตามสภาวะความตองการของพืชใน
ระบบแปลงเปด สำหรับไมผล เชน ทุเรียน มังคุด ลำไย มะยงชิด มะมวง มะเขือเทศ เมลอน และสตรอวเบอรรี่ 
โดยในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ถายทอดเทคโนโลยีไปยัง ๓๙ ชุมชน ๒๗ ตำบล ๑๑ อำเภอ ๑๔ จังหวัด  

นอกจากนั้น ไดพัฒนาเกษตรกรใหทำเกษตรเชิงธุรกิจ โดยใช “ตลาดนำการผลิต” เนนบริหารจัดการ
กลุม เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตขาว พืชหลังนา และเมล็ดพันธุ เชื่อมโยงการผลิตสูการตลาด ใน
พ้ืนที่ ๑๒ จังหวัด เพ่ือสรางตนแบบเกษตรกรที่ทำเกษตรเชิงธุรกิจ ๑๕ กลุม รวมพื้นที่ ๓,๑๐๐ ไร  

๕. สวทช. สังเคราะหสารตั้งตนของยาฟาวิพิราเวียร เพื่อใชเปนยาตานโรค COVID-๑๙ โดยไดสารตั้ง
ตน (Active Pharmaceutical Ingredients; API) ที ่มีความบริสุทธิ์มากกวารอยละ ๙๘ ซึ่งผานเกณฑตาม
มาตรฐานที่ตั้งไว อีกท้ังยังเปนการสังเคราะหจากสารตั้งตนที่มรีาคาถูก ไมตองนำเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ  

๖. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สวทช. และคณะนักวิจัยของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี รวมกับภาคเอกชน ไดแก บริษัทไทยฟูดส กรุป จำกัด (มหาชน) และนายสมโภชน อาหุนัย 



๑๑ 
 

รวมลงทุนจัดตั ้งบริษัทเจเนพูติก ไบโอ จำกัด เพื ่อผลิตและจำหนายผลิตภัณฑเซลลและยีนบำบัด ซึ่งเปน 
Advanced Therapy Medicinal Product: ATMP 

๗. คณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาทองเที ่ยว ไดจัดทำคู มือ 
Happy Model โดยมีการนำ Happy Model บรรจุในแผนงานขององคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การทองเที่ยวอยางยั ่งยืน (องคการมหาชน) (อพท.) การทองเที ่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) และกรมการ
ทองเที่ยว โดย ททท. ปรับงบประมาณป ๒๕๖๔ มาดำเนินการในเรื่องดังกลาวนี้จำนวน  ๙๕  ลานบาท และ
ปรับแผน ๕ ป ไปสู แนวทางเดียวกัน และ อพท. เริ่มนำ Happy Model ไปใชในพื ้นที่ประวัติศาสตร เชน 
สุโขทัย กำแพงเพชร และจะนำไปใชในอีก ๒๓ จังหวัด ตอไป 

๘. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) รายงานวา ในไตรมาส ๑ ของป ๒๕๖๔ มีกิจการ
ที่ยื ่นขอรับการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ BCG จำนวน ๙๐ โครงการ งบประมาณรวม 
๔๐,๗๑๐ ลานบาท คดิเปนรอยละ ๕๘ ของมูลคาที่ขอรับการสงเสริมการลงทุน และไดประกาศใหเขตสงเสริม
การแพทยจีโนมิกสมหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) เปนพ้ืนที่เขตสงเสริมเพื่อกิจการพิเศษใน EEC โดยไดรับการ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ๕-๘ ป และถาอยูในกลุม A๑, A๒ และ A๓ จะไดรับสิทธิประโยชนลดหยอนภาษี
เงินไดนิติบุคคลรอยละ ๕๐ เพ่ิมเติม ๒ ป 

๙. กองทุนสงเสริมวิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม จัดสรรงบประมาณการวิจัยเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ (ถึง ณ วันที ่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔) จำนวน ๒๖๑ โครงการ 
งบประมาณรวม ๘๕๕ ลานบาท 

๑๐. กระทรวงการตางประเทศ และ อว. มีการสื ่อสาร BCG ในตางประเทศ ผานทางเครือขาย 
ASEAN, ANSO, เดนมารก และสเปน และปจจุบัน อยูระหวางจัดทำราง Bangkok Goals สำหรับการประชุม
ผูนำเขตเศรษฐกิจเอเปค ในป ๒๕๖๕ 

ที่ประชุมมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง โดยมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) มีมาตรการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก หาก

ภาคเอกชนมีการชวยเหลือวิสาหกิจชุมชน สหกรณ เชน การเปลี่ยนอุปกรณดานการเกษตรใหเกษตรกร 
สามารถนำคาใชจายมาขอสิทธิประโยชนจาก BOI ได นอกจากนั้น มีแนวคิดเพิ่มมาตรการสนับสนุนการลดการ
ปลอยกาซเรือนกระจก ซึ่งจะไดหารือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป 

๒. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ขอแกไขงบประมาณป ๒๕๖๔ จาก ๙๕ ลานบาทเปน ๙๘.๕ ลาน
บาท โดยจะปรับภาพลักษณของประเทศไทยใหเนนเกษตรอินทรยี อาหาร และเกษตรชุมชน 

๓. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร มีการตั้งคณะทำงาน 
๓ ชุด ประกอบดวย ดานพืช ดานสัตว และ Big Data และอยูระหวางการพัฒนาโครงการ Big Rock เพิ่มเติม 
นอกจากนี้ มีแผนลงนาม MOU รวมกับจังหวัดนำรอง ทั้งนี้ ตองการใหการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG 
ในสาขาอื่น ๆ เชน  สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ และสาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมดำเนินการใน
จังหวัดนำรองดังกลาวดวย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 



๑๒ 
 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

 
 

นางสาวกรัณฑรัตน นาขวา 
นางสาววัชริน มีรอด 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

นายณรงค ศิริเลิศวรกุล 
ผูตรวจรายงานการประชุม 


