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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2559 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
111059 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญ
เป็นการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 ในเรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการ และหลักเกณฑ์
การปฏิบัติหน้าที่และการพ้นต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญเป็นการ

ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยางโดยเพิ่มเติมผู้อ านวยการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และแก้ไขเพิ่มเติมการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อครบวาระแล้วให้
ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ และให้การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสสอดคล้องกับหลักธรรมมาภิบาล 

2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 25 พ.ย. 2552 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 1. ตามที่ กษ. เสนอ และ
ให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป 

3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 2. เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
4. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2554 รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภา

ผู้แทนราษฎร วันพุธที่  20 เม.ย. 2554 ซึ่ งให้ เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่  . . ) พ.ศ. . . . .  
ต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อบรรจุระเบียบวาระเป็นเรื่องด่วน 

5. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2554 ร้องขอต่อรัฐสภาให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ในวาระ 
ของสภาผู้แทนราษฎรต่อไป โดยไม่รวมร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 4. มีผลท าให้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตกไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีความโปร่งใสและ
สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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6. กษ. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ เนื่องจากมีการจัดตั้ง
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเพื่อท าหน้าที่ก าหนดและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งรวมถึงยาง 
จึงควรปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการควบคุมยาง โดยเพิ่มผู้อ านวยการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติเป็นกรรมการ นอกจากนี้ ควรตัดที่ปรึกษากฎหมาย กษ. ออกจากการเป็นกรรมการและแก้ไขหลักเกณฑ์การ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากต าแหน่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้น กษ . ได้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 3. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว ยืนยันให้ด าเนินการต่อไป 

7. สศช. เห็นควรชะลอไว้ก่อนเนื่องจากเห็นว่า ขณะนั้นร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....  
อยู่ในช้ันการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ของวุฒิสภา 
หากมีผลเป็นกฎหมายแล้วจะมีผลต่อการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยาง ประกอบกับ สคก .  
เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติที่เสนอมาเพื่อด าเนินการนั้นมีการใช้ถ้อยค าและรูปแบบการร่างไม่ตรงกับร่างพระราชบัญญัติ 
ที่ สคก. เคยตรวจพิจาณา หาก ครม. เห็นชอบในหลักการก็สมควรส่งให้ สคก. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ กษ. ด าเนินการตามความเห็นของ สศช. 

8. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีการยุบรวมส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง องค์การสวนยาง และ
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เพื่อจัดตั้งขึ้นเป็นการยางแห่งประเทศไทยตามรพระราชบัญญัติการยาง  
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เพื่อท าหน้าที่บริหารจัดการเกี่ยวกับยางพาราของประเทศทั้งระบบ มีผลท าให้ต าแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการควบคุมยางบางต าแหน่งขาดหายไป ประกอบกับการจัดตั้งส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติท าหน้าที่ก าหนดและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรซึ่งรวมถึงยาง จึงสมควรปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะกรรมการควบคุมยางโดยเพิ่มผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย และเลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติเป็นกรรมการ รวมถึงปรับปรุงต าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป
และแก้ไขหลักเกณฑ์การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การปฏิบัติหน้าที่ และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ  
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

9. กรมวิชาการเกษตร กษ. ได้มีค าสั่งที่ 253/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 16 พ.ย. 2558 ซึ่งคณะท างานฯ  
ได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติโดยน าร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามข้อ 3. มาปรับปรุงแก้ไขในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยาง เนื่องจาก  
มีการจัดตั้งการยางแห่งประเทศไทย โดยยุบเลิกส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง องค์การสวนยางและ
สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมยาง ท าให้ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง ผู้อ านวยการองค์การสวนยาง และผู้อ านวยการสถาบันวิจัยยาง 
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กรมวิชาการการเกษตร ซึ่งเป็นกรรมการโดยต าแหน่งขาดหายไป 
10. กรมวิชาการเกษตร กษ. ได้มีการหารือร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2559 และจัดให้มีการ

ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมยาง 
พ.ศ. 2542 ในวันที่ 17 มี.ค. 2559 ณ กรมวิชาการเกษตร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ 
สถาบันการศึกษา เกษตรกร จ านวน 105 คน ทั้งหมดได้ให้ความเห็นชอบในการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ สคก. ตรวจพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
ทั้งนี้ ให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2559 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
111059 
 
เรื่อง : มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕9/60 
 
สารัตถะ : กษ.เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕9/60 
2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น ในกรอบวงเงิน งบประมาณ 2,259.72 ล้านบาท แบ่งเป็น 
1) การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕9/60 วงเงิน  1,953.72 ล้านบาท ทั้งนี้ 

เมื่อมีการตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบมากกว่ากรอบวงเงินที่ได้ประมาณการไว้ กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์จะขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย 
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพิ่มเติม ในคราวต่อไป 

2) การชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร วงเงิน 306 ล้านบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
เมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม 
ประกอบด้วย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 
จ านวน 3 มาตรการ เป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 ดังนี ้

 

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

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรผู้ประสบ
อุทกภัยในระยะเร่งด่วน และเพื่อสร้างขวัญก าลังใจและให้เกษตรกร 
มีความมั่นใจว่า รัฐบาลเล็งเห็นความส าคัญของอาชีพเกษตรกรรมและ 
มีความห่วงใยความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1. มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ ให้ด าเนิน 
การช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงิน โดยมีหลักเกณฑ์ อัตราการช่วยเหลือดังนี้ 

1.1 คุณสมบัติของเกษตรกร 
1) เป็นเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

(อุทกภัย) ตั้งแต่วันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนของภาคใต้ (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2560) 
2) เป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและประกอบกิจกรรมการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาตามที่แจ้งขึ้นทะเบียน

กับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยเท่าน้ันหากเกษตรกรรายใดได้รับผลกระทบมากกว่า 1 ด้าน ให้
ได้รับการช่วยเหลือเพียง 1 ด้าน โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ระบุว่าจะขอรับการช่วยเหลือด้านใด ทั้งนี้ กรณีเกษตรกรไม่ได้ขึ้น
ทะเบียนก่อนเกิดภัยพิบัติให้หน่วยงานจัดท าบัญชีไว้เพื่อรวบรวมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

3) เป็นเกษตรกรที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
1.2 อัตราการการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ 

ช่วยเหลือเยียวยาด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ อัตราครัวเรือนละ 3,000 บาท ทั้งนี้ เกษตรกรที่
ได้รับช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นตามทะเบียนของหน่วยงานท่ีก ากับดูแลเกษตรกรแต่ละด้าน 

1.3 กรอบวงเงินการช่วยเหลือเยียวยา  
ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

(อุทกภัย) ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 แล้ว จ านวน 5,427 หมู่บ้าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คิดกรอบวงเงิน 
โดยค านวณเฉลี่ยหมู่บ้านละ 120 ครัวเรือนเกษตร ครัวเรือนละ 3,000 บาท คิดเป็นเงิน 1,953,720,000 บาท  
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน 
หรือจ าเป็น ทั้งนี้ ยังไม่รวมกรอบวงเงินที่จะช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในระยะต่อไปจนสิ้นสุดฤดูฝน 

1.4 ระยะเวลาด าเนินการ  
วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 

1.5 การบริหารจัดการ 
1) คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองข้อมูลเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ  แบ่งเป็น 3 ระดับ  

มีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังน้ี 
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 

- ให้นายอ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีก านันหรือผู้ ใหญ่บ้าน 
หรือประธานชุมชน เป็นประธาน สมาชิก อบต./เทศบาล อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อาสาสมัครด้านปศุสัตว์ (ถ้ามี) 
อาสาสมัครด้านประมง (ถ้ามี) ผู้แทนหน่วยทหารกองทัพบกในพื้นที/่ผู้แทน กอ.รมน. ในจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
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(ถ้ามี) เป็นกรรมการ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบต าบล เป็นเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ ตรวจสอบรับรอง
ความถูกต้องว่าเกษตรกรรายนั้นอยู่ในพื้นที่ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) 
และได้ขึ้นทะเบียนและประกอบกิจกรรมการเกษตรในช่วงที่ผ่านมาตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยเทา่นั้น 

ระดับอ าเภอ 
- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการระดับอ าเภอ โดยมีนายอ าเภอ เป็นประธาน  

เกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ ประมงอ าเภอ ผู้แทนฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนปภ. ปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่งคง เป็นกรรมการ 
เจ้าหน้าท่ีเกษตรอ าเภอเป็นเลขานุการ มีอ านาจหน้าท่ี ตรวจสอบความซ้ าซ้อนและรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

ระดับจังหวัด 
- คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 

หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการ มีอ านาจหน้าที ่ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

ระดับกระทรวง 
- คณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร  

โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีอ านาจหน้าที่ บริหารจัดการโครงการ และบูรณการการด าเนินของส่วนราชการต่างๆ 
รวมทั้งแก้ไขปัญหาการด าเนินงานต่างๆ 

2) ขั้นตอนการด าเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังน้ี 
1. พ้ืนที่เป้าหมาย 

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ส่งข้อมูลหมู่บ้านที่ประกาศเขตการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  (อุทกภัย) ปี  2559 ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานประมงจังหวัด 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อจัดส่งบญัชีรายชื่อเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกับหน่วยงานต้นสังกัดส่งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ส านักงานประมงอ าเภอ และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ระยะเวลา – 

2. ประกาศยื่นแบบความจ านงเข้าร่วมโครงการ 
ให้คณะกรรมการระดับอ าเภอโดยนายอ าเภอออกประกาศ ให้เกษตรกรในหมู่บ้านที่ประกาศ  

เขตฯ ยื่นความจ านงเพื่อเข้าร่วมโครงการ ตามที่ประกาศก าหนด ระยะเวลา 10 วันท าการ 
3. ตรวจสอบความซ้ าซ้อนและรับรองความถูกต้องระดับหมู่บ้าน 

3.1 คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องว่า เกษตรกรรายนั้นอยู่ในพื้นที่
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ตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) และได้ขึ้นทะเบียนและประกอบกิจกรรม
การเกษตรในช่วงที่ผ่านมาตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยเท่านั้น  
ระยะเวลา 2 วันท าการ 

3.2 คณะกรรมการระดับหมู่บ้าน น ารายช่ือที่คณะกรรมการระดับหมูบ้านรับรองปิดประกาศ
คัดค้าน ในสถานที่ราชการ หรือ อบต. หรือ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ภายใน 3 วัน เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนดให้
คณะกรรมการระดับหมู่บ้านรับรองความถูกต้องของข้อมูล และน าเสนอคณะกรรมการระดับอ าเภอ ระยะเวลา 3 วันท าการ 

4. ตรวจสอบความซ้ าซ้อนและรับรองความถูกต้องระดับอ าเภอ 
คณะกรรมการระดับอ าเภอ ตรวจสอบความซ้ าซ้อนและรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

และให้เกษตรอ าเภอ ประมงอ าเภอ ปศุสัตว์อ าเภอ น าเสนอส านักงาน เกษตรจังหวัด ส านักงานประมงจังหวัด 
และส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

5. ตรวจสอบความซ้ าซ้อนและรับรองความถูกต้องระดับจังหวัด 
5.1 เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด ตรวจสอบความซ้ าซ้อนและรับรอง 

ความถูกต้องของข้อมูล น าเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดพิจารณารับรอง 
ความถูกต้อง ระยะเวลา 5 วันท าการ 

5.2 เกษตรจังหวัด ประมงจังหวัด และปศุสัตว์จังหวัด รวบรวมข้อมูลหลักฐานส่งกรมส่งเสริม
การเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และ ธ.ก.ส. จังหวัดด้วย ระยะเวลา 5 วันท าการ 

6. ขออนุมัติเงินงบประมาณ 
6.1 กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง 

ของข้อมูล และน าส่งข้อมูลเสนอส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลา 5 วันท าการ 
6.2 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

และรวบรวมส่งส านักงบประมาณ พร้อมทั้งจัดท าค าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน และให้ถือว่า  
ค าขอดังกล่าวเป็นค าขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของ ธ.ก.ส. ระยะเวลา 5 วันท าการ 

6.3 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งข้อมูลให้ ธ .ก.ส. ส านักงานใหญ่ 
ระยะเวลา 5 วันท าการ 

7. การอนุมัติเงินงบประมาณ 
ส านักงบประมาณอนุมัติงบประมาณให้ ธ.ก.ส. ส านักงานใหญ่ ระยะเวลา 5 วันท าการ 

8. การโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร 
เมื่อ ธ.ก.ส. ส านักงานใหญ่ ได้รับอนุมัติเงินประจ างวดแล้ว ให้โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 
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ระยะเวลา 3 วันท าการ 
9. รายงานผลการด าเนินงาน 

ให้ ธ.ก.ส. ส านักงานใหญ่ รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ทุกสัปดาห์ ระยะเวลา สัปดาห์แรกท่ีมีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร 

2. มาตรการพักช าระหน้ีสิน และขยายระยะเวลาช าระหน้ี แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 
2.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เสนอให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย 

ปี 2559/60 ดังนี ้
1) ให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ขยายระยะเวลาการช าระหนี้ในสัญญาเงินกู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยรัฐบาลจ่ายชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแทนสมาชิกตามอัตราที่สหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกรเรียกเก็บจากสมาชิก โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2560  
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ในกรอบวงเงิน งบประมาณ 306 ล้านบาท  

2) กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) สนับสนุนเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้สหกรณ์กู้ในวัตถุประสงค์เป็นทุน 
ให้สมาชิกกู้ปลอดดอกเบี้ย ระยะเวลา 1 ปี รายละประมาณ 50,000 บาท ในกรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 100 ล้านบาท  

2.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
ธ.ก.ส. ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี  2558 ถึง 

ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
1) โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  

ที่ขยายระยะเวลาช าระหนี้เดิมไปจนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 6 ตุลาคม 2558 
2) โครงการพักช าระหนี้และลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้ วัตถุประสงค์

เพื่อการปลูกข้าว รายละไม่เกิน 500,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และลดดอกเบี้ยเงินกู้
ให้กับเกษตรกรร้อยละ 3 ต่อปี ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 มิถุนายน 2559 

3) มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ผ่านระบบ ธ.ก.ส. เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้กับเกษตรกร 
โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้และลดภาระหนี้สินให้เกษตรกร รวมถึง การคืนดอกเบี้ยให้ลูกค้าเพื่อลดภาระหนี้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีวันท่ี 27 กันยายน 2559 

4) โครงการพักช าระหนี้และลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลังที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้ 
วัตถุประสงค์เพื่อการปลูกมันส าปะหลัง รายละไม่เกิน 500,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2561 
และลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรร้อยละ 3 ต่อปี ตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 
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ส าหรับเกษตรกรที่ไม่ได้การช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ธ.ก.ส. จะช่วยเหลือเกษตรกร
ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1) ขยายระยะเวลาช าระหนี้ให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน  
2) ก าหนดระยะเวลาช าระหนี้เดิมให้เหมาะสมกับภาวะการผลิตของเกษตรกรแต่ละราย 
3) ให้สินเชื่อใหม่แก่เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพของตนเอง ภายในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 

50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย MRR 
3. มาตรการฟ้ืนฟูอาชีพสนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้เพ่ือการปรับตัวต่อภัยพิบัติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส่วนราชการในสังกัด จะจัดท าโครงการภายใต้มาตรการฟื้นฟูอาชีพ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตและองค์ความรู้เพื่อการปรับตัวต่อภัยพิบัติ อาทิ การส่งเสริมการปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์การปลูก
พืชหลากหลาย โครงการธนาคารโค-กระบือ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ า และส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อการ
ปรับตัวต่อภัยพิบัติ โดยใช้งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 งบปกต ิ

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
งบประมาณและแนวทางการด าเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. 

2. ให้ กค. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยกรณีฉุกเฉินตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ .ศ. 2556 เพิ่มเติม 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมตลอดทั้งหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยรวดเร็ว เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ตามความเห็นของ สงป. และ สศช. 

3. ให้ กษ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2559 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
111059 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว เป็นทางน้ าชลประทาน

ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ า
และบ ารุงรักษาล าปาว เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้
ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอตามรายงานของ ชป. ว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานคลองซอย 2 ซ้าย  

ของคลองสายใหญ่ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน้ าล าปาวและคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา  
ล าปาว เพื่อกิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทางน้ าชลประทานคลองซอย 2 ซ้าย ของคลองสายใหญ่ 
ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ าล าปาวได้ก าหนดให้เป็นน้ าชลประทานแล้ว ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับที่ 3/2552)  
ลงวันท่ี 27 ก.พ. 2552 และคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้ายได้ก าหนดให้เป็นทางน้ าชลประทานแล้วตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดทางน้ าชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485  
(ฉบับท่ี 2/2555) ลงวันท่ี 2 ก.พ. 2555 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณของน้ า และเพื่อให้การใช้น้ าเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งท าให้ทราบถึงปริมาณของน้ าที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน และเป็นการรองรับ  
การขออนุญาตใช้น้ าจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต สมควรก าหนดให้ทางน้ า
ชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ า
เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่มิใช่การเกษตรกรรมโดยออกเป็นกฎกระทรวงตามความใน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อควบคุมดูแลปริมาณน้ า และเพื่อให้ประโยชน์ในการใช้น้ า
จากชลประทานอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 
2. ให้ทางน้ าชลประทานคลองส่งน้ าสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่  0.000 ในท้องที่ต าบลล าคลอง  

อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงกิโลเมตรที่ 23.223 ในท้องที่ต าบลหนองกุง อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวเขตแผนท่ีท้ายกฎกระทรวง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

3. ให้ทางน้ าชลประทานคลองซอย 2 ซ้าย ของคลองสายใหญ่ฝั่งขวาของอ่างเก็บน้ าล าปาว จากกิโลเมตรที่ 
2.000 ในท้องที่ต าบลดอนสมบูรณ์ อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึงกิโลเมตร 10.000 ในท้องที่ต าบลอุ่มเม่า 
อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวง เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดให้ทางน้ าชลประทานในเขตโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาล าปาว  
เป็นทางน้ าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้ว
ด าเนินการต่อไปได้ 
 
  



12 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2559 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
111059 
 
เรื่อง : การทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด 
 
สารัตถะ : พณ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เสนอ ครม. พิจารณาทบทวน
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด จ านวน 2 โครงการ 
ได้แก่ (1) โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 และ (2) โครงการชดเชยดอกเบี้ย 
ให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2559/60 เพื่อจูงใจให้มีการเก็บสต็อก เพิ่ม เพื่อรักษาระดับราคาข้าว
ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากเพิ่มขึ้น โดยของบประมาณเพิ่มเติมจาก 940 ล้านบาท เป็น 1,306.50 ล้านบาท 
(เพิ่มขึ้น 366.50 ล้านบาท) โดยเบิกจ่ายจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ตามที่ นบข .  
มีมติเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2559 (ตามข้อ 2.) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 อนุมัติหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพ

ราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด ดังนี ้
 1.1 โครงการที่ด าเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงิน 5,824.47 ล้านบาท 

โดยให้ ธ.ก.ส. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ประกอบด้วยโครงการ 3 โครงการ ดังนี ้

1.1.1 โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 
วงเงิน 406.25 ล้านบาท 

1.1.2 โครงการสินเ ช่ือเกษตรกรเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60  
วงเงิน 3,978.22 ล้านบาท 

1.1.3 โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 วงเงิน 1,440 ล้านบาท 

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

เพื่อจูงใจให้มีการเก็บสต็อก เพิ่มเพื่อรักษาระดับราคาข้าวในช่วง
ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากเพิ่มขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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 1.2 โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2559/60 ด าเนินการ 
โดย พณ. วงเงิน 940 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณคงเหลือจากโครงการชดเชยดอกเบี้ย ปีการผลิต 
2557/58 ที่มีงบประมาณคงเหลืออยู่อีก จ านวน 276.80 ล้านบาท ในโอกาสแรกก่อน และหากไม่เพียงพอหรือมี
ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้ พณ. ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 

2. พณ. รายงานว่า นบข. ประชุมเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2559 พิจารณาการทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร
และรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด มีมติดังนี้ 

 2.1 เห็นชอบการทบทวนโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 และ
โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2559/60 ดังนี ้

2.1.1 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 
 2.1.1.1 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ  เพื่อขยายความช่วยเหลือให้เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง  

ให้ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์และเง่ือนไข จากเดิม 1) เกษตรกรรายคน ก าหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 300,000 บาท 
และ 2) สหกรณ์การเกษตร ก าหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ 300 ล้านบาท ปรับเป็น 1) เกษตรกรรายคน 
ก าหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 300,000 บาท 2) สหกรณ์การเกษตร ก าหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินสหกรณ์ละ  
300 ล้านบาท 3) กลุ่มเกษตรกร ก าหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินกลุ่มละ 20 ล้านบาท และ 4) วิสาหกิจชุมชน ก าหนด 
วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินวิสาหกิจชุมชนละ 5 ล้านบาท 

 2.1.1.2 ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน ให้มีค่าใช้จ่ายในการตากข้าวเปลือกและค่าแรงงานในการเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการ จากเดิม  
ให้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก ตันละ 1,500 บาท โดยจ่ายให้ผู้เข้าร่วมโครงการเมื่อมีการไถ่ถอนข้าวเปลือกหลังจากเข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือเขาร่วมมาตรการระบายข้าวเปลือกที่ก าหนด ปรับเป็นให้ค่าเก็บรักษาข้าวเปลือก 
ตันละ 1,500 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในวันที่เบิกรับเงินกู้ 
1,000 บาท และจ่ายเพ่ิมอีกตันละ 500 บาท ในวันที่ไถ่ถอนข้าวเปลือก หลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 วัน 
หรือเข้าร่วมมาตรการระบายข้าวเปลือกท่ีก าหนด 

 2.1.1.3 การระบายข้าวเปลือก เนื่องจากภาวะราคาข้าวเปลือกหอมมะลิมีความผันผวน การจ่าย
สินเช่ือตามราคาที่โครงการก าหนดอาจส่งผลให้เกิดภาระขาดทุนจากการระบายข้าว จากเดิม กรณีเกิดภาระส่วนต่าง
ระหว่างราคาที่โครงการก าหนดในการให้สินเช่ือกับราคาที่ขายได้เกิดภาระขาดทุน จะขอให้ นบข. พิจารณาก าหนด
ค่าใช้จ่าย ปรับเป็นกรณีเกิดภาระส่วนต่างระหว่างราคาที่โครงการก าหนดในการให้สินเชื่อกับราคาที่ขายได้ ท าให้มีภาระ
ขาดทุนจากการด าเนินโครงการ จะขอให้รัฐบาลชดเชยภาระขาดทุนที่เกิดขึ้นแทนผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ทั้งนี้ วงเงินที่ใช้จ่ายในโครงการนี้ จะต้องไม่ไปรวมกับรายได้สุทธิของ ธ.ก.ส. โดยขอให้ กค. ก ากับดูแลให้ ธ.ก.ส. แยก
บัญชีให้ชัดเจน ว่าส่วนใดเป็นผลประโยชน์ตอบแทนของ ธ.ก.ส. และค่าใช้จ่ายด าเนินการ และส่วนใดที่จะช่วยเหลือเกษตรกร 

2.1.2 โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2559/60 
เห็นชอบในหลักการและเงื่อนไขตามที่ พณ. เสนอ และให้รับข้อสังเกตของ สงป. ดังนี ้

 2.1.2.1 อัตราการชดเชยดอกเบี้ย เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเก็บสต็อกข้าวเป็นเวลานานขึ้น เป็น
การดึงอุปทานออกจากตลาดและเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการในการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรได้มากขึ้น โดยจากเดิม 
ชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตามระยะเวลาที่เก็บสต็อกไว้ 60 – 180 วัน นับแต่วันที่เบิกจ่ายหรือออกตั๋ว
สัญญาใช้เงิน ปรับเป็น ชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี  ตามระยะเวลาที่เก็บสต็อกไว้ 60 – 90 วัน และ
ชดเชยดอกเบี้ยในอัตราเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 4 เพ่ือเก็บสต็อกข้าวต้ังแต่วันที่ 91 – 180 วัน นับแต่วันที่เบิกจ่ายหรือ
ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ทั้งนี้ สงป. ได้ให้ข้อสังเกตว่าที่ผ่านมารัฐบาลรับภาระในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยให้เกษตรกรในอัตรา
ร้อยละ 3 กรณีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการในอัตราร้อยละ 4 ซึ่งแตกต่างกัน ซึ่งได้ช้ีแจงให้ทราบว่าการที่
ผู้ประกอบการรับซื้อข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากแล้วเก็บสต็อกไว้ผลประโยชน์ท้ายที่สุดจะตกแก่เกษตรกรโดยตรง 
เพราะราคาข้าวจะมีเสถียรภาพ และเกษตรกรจะขายข้าวได้ ในราคาที่เหมาะสม ในขณะที่เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือ  
ในโครงการพักช าระหนี้และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 และได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมในโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ
ต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ไร่ละ 1,000 บาท ด้วย 

 2.1.2.2 วงเงินค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น โดยจากเดิม วงเงิน
ชดเชยค่าใช้จ่าย รวมท้ังสิ้น 940 ล้านบาท จ าแนกเป็นวงเงินชดเชยดอกเบี้ย 937.50 ล้านบาท และวงเงินด าเนินการ 
2.50 ล้านบาท ปรับเป็น วงเงินชดเชยค่าใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 1,306.50 ล้านบาท (เพ่ิมขึ้น 366.50 ล้านบาท) 
จ าแนกเป็น วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 1,303.75 ล้านบาท และวงเงินด าเนินการ 2.75 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ปีงบประมาณ 2560ซึ่ง พณ. ได้มีหนังสือถึงผู้อ านวยการ สงป.  
เพื่อน าเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเงินงบกลางฯ แล้ว 

 2.1.2.3 วงเงินสินเชื่อของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้า
ร่วมโครงการฯ สามารถมีเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร โดยจากเดิม ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
ยื่นความประสงค์ผ่านธนาคารผู้ให้กู้ยืมและธนาคารกลั่นกรองวงเงินสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์ในการรับซื้อข้าวเปลือกจาก
เกษตรกรเพื่อเก็บสต็อกตามโครงการฯ ปรับเป็น ขอความร่วมมือธนาคารพิจารณา กรณีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประสงค์
เพ่ิมวงเงินสินเชื่อให้มีวงเงินใกล้เคียงกับสต็อกที่เป็นหลักประกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกู้ยืมเงินของผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ที่มีสินทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันรวมอยู่ด้วย เนื่องจากในการเข้าร่วมโครงการฯ มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบสต็อกเป็น
ประจ าทุกเดือน 
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 2.1.2.4 การจัดสรรวงเงิน เพื่อส่งเสริมโครงการสนับสนุนสินเช่ือให้กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวแบบ
แปลงใหญ่ ปี 2559/60 โดยจากเดิม คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยฯ จัดสรรวงเงินของผู้ประกอบการที่
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ให้อยู่ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติ  เป้าหมายการเก็บสต็อก 8 ล้านตัน ปรับเป็น 
คณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยฯ จะจัดสรรวงเงินให้ผู้ประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ที่รับซ้ือข้าว
จากเกษตรกรนาแปลงใหญ่เต็มวงเงินกู้เป็นล าดับแรกก่อน เพื่อดึงอุปทานส่วนเกินออกจากตลาดและเห็นชอบใน
หลักการกรณีเกินกรอบเป้าหมายและวงเงินที่ ครม. ได้อนุมัติเพ่ิมเติมจะขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 

 2.2 มอบหมาย พณ. และ ธ.ก.ส. ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการทั้ง 2 โครงการ และโครงการอื่นที่
ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการในปีการผลิต 2559/60 โดยรายงานให้ นบข. ทราบเป็นประจ าทุก 3 เดือน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบการทบทวนโครงการสินเช่ือชะลอการขยายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 โดยให้เป็นไป
ตามความเห็นของ สงป. 

2. เห็นชอบการทบทวนโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 
2559/60 ในส่วนของอัตราการชดเชยดอกเบี้ย โดยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเฉพาะที่เป็นสหกรณ์การเกษตร  
กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน โดยไม่รวมโรงสี ได้รับชดเชยดอกเบี้ยในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3 เป็นร้อยละ 4 
เพื่อเก็บสต็อกข้าวตั้งแต่วันที่ 91 – 180 วัน นับแต่วันที่เบิกจ่ายหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน 
จูงใจให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าว ซึ่งเป็นสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ในการเก็บสต็อกข้าวเป็น
เวลานานขึ้นอันจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรโดยตรง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการเกินกรอบ
เป้าหมายและวงเงินท่ี ครม. ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พณ. ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง 

3. ให้ พณ. รับความเห็นของ กค. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2559 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
111059 
 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2559 
 
สารัตถะ : กนย. เสนอ ครม. ดังนี ้

 1. รับทราบสรุปมติการประชุม กนย. ครั้งท่ี 1/2559 
 2. เห็นชอบให้ด าเนินการตามมติ กนย. ครั้งท่ี 1/2559 ดังนี ้

2.1 ให้ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และ
โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางตามข้อ 4. 

2.2 ให้ทบทวนเง่ือนไขการก าหนดราคาขายยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายางตามข้อ 5. 

2.3 ให้ปรับปรุงองค์ประกอบ กนย. ในล าดับที่ 19 จาก “กรรมการและผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย” เป็น “กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)” 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กนย. รายงานว่า ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2559 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  

ได้มีมติ ดังนี้ 
1. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) 

1.1 ให้ กยท. ประสานโรงงานผลิตภัณฑ์ยาง ในการน ายางที่ กยท. รับซื้อจากเกษตรกร จ านวน 2,000 ตัน 
ให้โรงงานผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยางให้แก่ส่วนราชการ ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวต้องให้เห็นผลภายใน 3 เดือน รวมทั้ง
ขับเคลื่อนการใช้ยางปริมาณกว่า 80,000 ตัน ตามที่หน่วยงานต่างๆ เสนอ และเป็นหน่วยงานกลางในการประสานและ
ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน สมาคม และสถาบันเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ า ในการเสนอแนวทางและมาตรการเพื่อรองรับการแก้ไขปัญหายางพาราในระยะ 1 ปีข้างหน้า  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กยน./กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นมาตรการหรือแนวทางการบริหารจัดการยางพารา 
ทั้งระบบของประเทศในระยะสั้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการใช้ยางใน
ประเทศเพิ่มขึ้น โดยเริ่มต้นจากหน่วยงานภาครัฐ และสามารถขยายไปยัง
ผู้ประกอบการในประเทศต่อไป ซึ่งท าให้ปริมาณยางดิบในตลาดถูกใช้ 
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศเพิ่มขึ้นลดการส่งออก จะส่งผลให้ราคา
ยางไม่ผันผวนและมีเสถียรภาพซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เกษตรกรได้ในอนาคต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ที่ไม่ขัดกับหลักกฎหมายหรือการค้าระหว่างประเทศ 
1.2 ให้ภาคเอกชนมีส่วนในการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางยางพารา ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 

และปลายน้ า 
1.3 ให้ กษ. โดย กยท. วก. ร่วมกับ วท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ  

ข้อกฎหมาย ในการน าเข้าและจ าหน่ายกรดฟอร์มิกให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมยางพารา รวมทั้ง
มอบหมายให้ กยท. เร่งด าเนินการถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบเกี่ยวกับผลเสียของการใช้  
กรดซัลฟูริกต่อผลิตภัณฑ์ยางและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ด้วย 

2. ให้ กยท. เร่งรัด ด าเนินการสรรหาผู้แทนคนกรีดยางท่ีได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2558 เป็นกรรมการ กนย. อีก 1 คน 

3. การจัดท ายุทธศาสตร์ยางพาราต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยในช่วง 1 ปีแรก ของยุทธศาสตร์ต้องมีการก าหนดแผนงาน โครงการที่ชัดเจน เพื่อให้
สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานของยางพาราทั้งหมดได้ทั้งต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า 

4. การขอขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง และ
โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่ประชุมเห็นชอบให ้

4.1 ขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพ  
ราคายาง จ านวน 20,532.93 ล้านบาท ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกไปจากเดิมวันที่ 
31 พ.ค. 2559 เป็นวันที่ 31 พ.ค. 2560 และยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ าประกันเงินกู้ โดยให้ กค. ขยายเวลาค้ า
ประกันเงินกู้กับ ธ.ก.ส. ออกไปตามระยะเวลาการขยายช าระเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. พร้อมชดเชยต้นทุนเงินในอัตราดอกเบี้ย 
FDR+1 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2555 และอนุมัติให้ กยท. บริหารจัดการสต็อกยางโครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสต็อกยางของโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน
รักษาเสถียรภาพราคายาง 

4.2 ขยายระยะเวลาช าระคืนเงินกู้ตามโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง จ านวน 
9,600 ล้านบาท ให้กับ ธ.ก.ส. ออกไปจากเดิมวันที่ 30 เม.ย. 2559 เป็นวันที่ 31 พ.ค. 2560 โดยให้ กค. ขยาย
ระยะเวลาค้ าประกันเงินกู้ ธ.ก.ส. ออกไปตามระยะเวลาการขยายช าระเงินกู้ให้ ธ.ก.ส. และยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ า
ประกันเงินกู้ พร้อมชดเชยต้นทุนเงินในอัตราดอกเบี้ย FDR+1 ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 21 ต.ค. 2557 

4.3 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เช่น ค่าเช่าโกดัง ค่ายกยาง ค่าประกันวินาศภัย จ านวน 511.898 ล้านบาท 
ให้ กยท. พิจารณาใช้งบประมาณของ กยท. เป็นล าดับแรก หากไม่เพียงพอให้ กยท. ด าเนินการตามขั้นตอนและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อน าเรื่องเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลต่อไป 
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5. การทบทวนเงื่อนไขการก าหนดราคาขายยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายาง ที่ประชุมเห็นชอบให ้

5.1 ปรับเปลี่ยนเง่ือนไขการก าหนดราคาขายยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง จากเดิมก าหนดให้ขายในราคาไม่ต่ ากว่า 60 บาทต่อกิโลกรัม (ยางแผ่นรมควันช้ัน 3) เป็นขายใน
ราคาตลาดเพื่อให้สามารถระบายยางได้ตามสถานการณ์ราคายางแต่ละคราวไป โดยวิธีการระบายสต็อกเป็นไปตามมติ
คณะกรรมการ กยท. ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2559 ทั้งนี้ ให้ สงป. ตั้งงบประมาณชดเชยผลการขาดทุน
ด้วย เนื่องจากเป็นการด าเนินงานตามนโยบายรับบาล 

5.2 ให้ กยท. ด าเนินการระบายยางในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ และรับข้อสังเกต
ของสภาเครือข่ายยางและสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย (สยยท.) ที่ขอให้ระบายยางในสต๊อกขายให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ประกอบพิจารณา โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ กยท. ก ากับดูแลการ
ด าเนินการระบายยางของ กยท. และอนุมัติการระบายยางในแต่ละครั้ง 

6. เห็นชอบให้ปรับปรุงองค์ประกอบ กนย. ในล าดับที่ 19 จาก “กรรมการและผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย” เป็น “กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)” 

7. ให้ กยท. เร่งรัดในการจัดท าหลักเกณฑ์ และกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบัน
เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งรวมถึงการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 9 (2) (3) และ
มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 

8. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
8.1 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง รับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกร 

(9 พ.ค. 2555 – 31 มี.ค. 2556) ปริมาณ 212,946.5 ตัน 
8.2 โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางรับซื้อผ่านตลาดกลางยางพารา (13 พ.ย. 2557 

– 27 ม.ีค. 2558) ปริมาณ 148,799.5 ตัน 
8.3 ท าสัญญาซื้อขายระหว่างองค์การสวนยางกับ CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO., 

LTD ปริมาณ 408,000 ตัน (โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ปริมาณ 208,000 ตัน โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ 
200,000 ตัน) 

8.4 ส่งมอบยางให้กับ CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO., LTD ปริมาณ 37,602.97 ตัน 
(โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ปริมาณ 32,142.97 ตัน โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ 5,460 ตัน) 
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8.5 สต็อกยางคงเหลือปริมาณ 318,538.5 ตัน (โครงการพัฒนาศักยภาพฯ ปริมาณ 175,807 ตัน 
โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนฯ 142,731.5 ตัน) 

มติ ครม. : 1. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวันท่ี 2 ก.ย. 2559 
ตามที่ กยน. เสนอ  

2. เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และ
โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ตามที่ กยน. เสนอ 

3. รับทราบทบทวนเง่ือนไขการก าหนดราคาขายยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง 

4. เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ จาก “กรรมการและผู้จัดการตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย” เป็น “กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)” ตามที่ กยน. เสนอ 

5. ให้ กษ. กยท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของ กค. อก. และ สงป. ไปพิจารณา
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2559 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
111059 
 
เรื่อง : การรับรองเอกสารผลการประชุม World Culture Forum ครั้งท่ี 2 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 
สารัตถะ : วธ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาบาหลีส าหรับการประชุม World Culture Forum ครั้งท่ี 2 
 2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุม World Culture 

Forum ครั้งท่ี 2 รับรองในร่างปฏิญญาบาหลีส าหรับการประชุมดังกล่าว 
 3. หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยค าของร่างปฏิญญาที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระส าคัญ หรือที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์

ของประเทศไทย ก่อนจะมีการรับรองและเห็นชอบเอกสารดังกล่าว ให้ วธ . สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อ 
ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. วธ. ได้รับหนังสือเชิญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เรียนเชิญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทยเข้าร่วมการประชุม World Culture Forum ครั้งท่ี 2 เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยน
และแบ่งปันแนวคิดระหว่างผู้แทนรัฐบาล ผู้เช่ียวชาญ นักวิชาการ ผู้จัดท านโยบาย และภาคประชาสังคมจากทั่วโลก 
เกี่ยวกับประเด็นระดับโลกทางด้านวัฒนธรรมและการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดแนวทางร่วมกันในการที่จะน า
วัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2. การประชุม World Culture Forum ครั้งที่ 2 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “วัฒนธรรมเพื่อโลกที่ยั่งยืนเท่าเทียม 
(Culture for an Inclusive Sustainable Planet)” โดยมีการสัมมนากลุ่มย่อย 6 หัวข้อ ระหว่างวันที่ 11 – 12 ต.ค. 2559 
ประกอบด้วย (1) สร้างชนบทที่ยั่งยืน ฟื้นคืนวัฒนธรรม (Reviving Culture for Rural Sustainability) (2) น้ าคือชีวิต: 
เชื่อมโยงการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจกับจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Water for Life: Reconciling Socio-Economic  
Growth and Environmental Ethics) (3) ร้อยเรียงประวัติศาสตร์ ชุมชนเมือง และการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม 

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

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและนโยบายที่มีนัย
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(Interweaving History, Urban Space and Cultural Movement) (4) วัฒนธรรมในโลกยุคดิจิทัล (Culture in the 
New Digital World) (5) ประสานรัฐ เชื่อมชุมชน และสมานเส้นแบ่งทางวัฒนธรรม (Reconciling State, Community 
and Cultural Divides) และ (6) ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบ (Cultural 
Diversity for Responsible Development) 

3. ส าหรับการประชุมในวันที่ 13 ต.ค. 2559 ในช่วงเช้าจะเป็นพิธีเปิดการประชุม โดยมีประธานาธิบดีแห่ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประธานในพิธีเปิด และช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมหารือระดับรัฐมนตรี โดยจะมีการกล่าวถ้อย
แถลงของหัวหน้าคณะผู้แทนระดับรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของไทย ต่อจากนั้นจะเป็นพิธี
ปิดการประชุม ซึ่งจะมีวาระการพิจารณาและรับรองเอกสารการประชุม คือ ร่างปฏิญญาบาหลี (Draft Bali 
Declaration) โดยผู้เข้าร่วมการประชุม 

4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมีก าหนดจะน าคณะผู้แทนไทย ซึ่งมาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ระหว่างวันท่ี 12 – 14 ต.ค. 2559 

5. ร่างปฏิญญาบาหลี (สถานะล่าสุด) มีสาระส าคัญที่มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของวัฒนธรรมในการพัฒนาที่
ยั่งยืนและการสงวนรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยเน้นย้ า
ถึงการตอบสนองทางนโยบายต่อประเด็นทางวัฒนธรรมซึ่งจะสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์การพัฒนาที่เป็นธรรม ครอบคลุม 
ยั่งยืน และดียิ่งขึ้น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นในการบูรณาการทางด้านวัฒนธรรมที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพในยุทธศาสตร์
และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ผ่านข้อเสนอในการท างานร่วมกัน อาทิ  
การด าเนินการตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2030 การส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพในสังคม การขับเคลื่อนงาน
ทางด้านวัฒนธรรมรูปแบบใหม่จากการพัฒนาด้านดิจิทัล และการเพิ่มพูนบทบาทเยาวชนในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมในทางบวก รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมทางด้าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

6. ประเด็นมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)  พ.ศ. 2557 เนื่องจาก 
ร่างปฏิญญาดังกล่าวเป็นเอกสารผลการประชุม World Culture Forum ครั้งที่ 2 ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแสดง
วิสัยทัศน์และนโยบายเกี่ยวกับการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 
รวมทั้งสะท้อนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นส าคัญระหว่างประเทศทางด้านวัฒนธรรมโดยมิได้ใช้ถ้อยค าหรือมีบริบท  
ที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และ
ไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 
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มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติทั้ง 2 ข้อ ตามที่ วธ. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาบาหลี
ในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ วธ. ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ ครม. 
ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2559 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
111059 
 
เรื่อง : การประชุมผู้น า BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมแบบไม่เป็นทางการของผู้น า BIMSTEC 
และหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศด าเนินการได้ โดยไม่ต้องน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้น า 
BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016 เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์ ดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. สาธารณรัฐอินเดียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น า BIMSTEC Outreach at BRICS Summit 2016  

ในวันท่ี 16 ต.ค. 2559 ที่รัฐกัว สาธารณรัฐอินเดีย โดยที่ประชุมจะพิจารณารับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมแบบ
ไม่เป็นทางการของผู้น า BIMSTEC (BIMSTEC Leaders’ Retreat Outcome Document) 

2. ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมแบบไม่เป็นทางการของผู้น า BIMSTEC (BIMSTEC Leaders’ Retreat 
Outcome Document) เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกเกี่ยวกับความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ 
ทั้งหมด 13 สาขา ภายใต้กรอบความร่วมมือ BIMSTEC ได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ 
การค้า การคมนาคมและความเช่ือมโยง สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการภัยพิบัติ พลังงาน 
เทคโนโลยี การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การประมงและเศรษฐกิจสีฟ้า สาธารณสุข และปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน  
ร่างเอกสารฯ ยังแสดงถึงความตั้งใจของประเทศสมาชิกที่จะส่งเสริมความร่วมมือในกรอบต่าง ๆ เพื่อตอบรับกับ  
ความท้าทายที่เกิดขึ้นและน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

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

เพื่อตอบรับกับความท้าทายที่เกิดขึ้นและน าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติทั้ง 2 ข้อ ตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารผลลัพธ์
การประชุมแบบไม่เป็นทางการของผู้น า BIMSTEC (BIMSTEC Leaders’ Retreat Outcome Document) ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้ กต. ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้ กต. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี ้
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2559 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
111059 
 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งท่ี 21 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์ จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการส่งเสริม
ความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน – สหภาพยุโรป โดยยึดประชาชนเป็นพื้นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน (Bangkok Declaration on Promoting a People-Oriented, People-Centred 
ASEAN-EU Partnership for Shared Strategic Goals) และร่างแผนงานกรุงเทพฯ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน 
– สหภาพยุโรป จากหุ้นส่วนท่ีเพิ่มพูนไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (2559 – 2560) [Bangkok Roadmap for 
Elevating the ASEAN-EU Enhanced Partnership to a Strategic Level (2016 - 2017)] และหากมีความ
จ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ กต. ด าเนินการได้
โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีก และหลังจากนั้นให้รายงานผลเพื่อ ครม. ทราบต่อไป 

2. ให้ รมว.กต. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองให้ความเห็นชอบเอกสารข้างต้น จ านวน 2 ฉบับ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2552 เห็นชอบการลงนามและรับรองเอกสารส าคัญในการประชุมระดับ

รัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรป (ASEAN-EU Ministerial Meeting : AEMM) ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 27 – 28  
พ.ค. 2552 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามที่ กต. เสนอ และมีมติเมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2555 เห็นชอบ 
ร่างแผนปฏิบัติการบันดาร์ เสรี เบกาวัน ว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูนอาเซียน – 
สหภาพยุโรป (2556 – 2560) ที่จะมีการรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 19 
ระหว่างวันท่ี 26 – 27 เม.ย. 2559 ณ บรูไนดารุสซาลาม ตามที่ กต. เสนอ 

 

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

เพื่อยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป จากหุ้นส่วน
ที่ เพิ่มพูนไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์  (2559 – 2560) 
[Bangkok Roadmap for Elevating the ASEAN-EU Enhanced 
Partnership to a Strategic Level (2016 - 2017)] 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. กต. รายงานว่า ตามแผนปฏิบัติการที่ผ่านมาและแนวปฏิบัติของการด าเนินความสัมพันธ์อาเซียนและสหภาพ
ยุโรป ได้ก าหนดให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป (AEMM) ทุกๆ 2 ปี โดยอาเซียนและสหภาพ
ยุโรปสลับกันเป็นเจ้าภาพ ล่าสุดสหภาพยุโรปเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AEMM ครั้งที่ 20 เมื่อเดือน ก.ค. 2557  
ในครั้งนี้  

จึงเป็นวาระของไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป ที่จะเป็นเจ้าภาพจัด 
AEMM ครั้งท่ี 21 ในวันที่ 13 – 14 ต.ค. 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติที่มีผู้เข้าร่วม
ประชุมระดับรัฐมนตรีในระดับพหุภาคีภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีอยู่ โดยก าหนดให้ประเทศสมาชิก
หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ จึงเข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องเสนอให้ ครม. พิจารณาตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 2557 [เรื่อง  
การทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2557 (เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี) ด้านการต่างประเทศ] และ กต.  
ได้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ 
พ.ศ. 2524 ข้อ 19 แล้ว ท้ังนี้ มีเอกสารผลลัพธ์ที่มีผลเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะมีการรับรองในการประชุมฯ จ านวน 2 ฉบับ 
ได้แก่ 

2.1 ร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียน – สหภาพยุโรป โดยยึด
ประชาชนเป็นพ้ืนฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน  มีสาระส าคัญเป็น
แถลงการณ์ทางการเมืองโดยเน้นย้ าเจตนารมณ์ร่วมกันในการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนสู่ระดับยุทธศาสตร์ในปี 2560 
ซึ่งเป็นปีเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป และครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน  
การพัฒนาแผนงานเพื่อบรรลุเป้าหมายข้างต้นร่วมกันโดยเสริมสร้างความร่วมมือในสาขาที่มีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์ร่วมกัน การสร้างปฏิสัมพันธ์และการเจรจาที่แน่นแฟ้นระหว่างกันภายใต้กรอบการประชุมต่าง ๆ โดยเน้นย้ าถึง
ความส าเร็จที่ผ่านมาในการเป็นเวทีหารือเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน รวมถึงการเสริมสร้างและขยายความ
ร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้งสามเสาหลัก เช่น การเจรจาทางการเมืองและความมั่นคงเพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคาม การเพิ่ม
การค้าการลงทุนระหว่างสองภูมิภาค ความร่วมมือด้านการศึกษา ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมด้านการ
พัฒนาท่ียังยืน 

2.2 ร่างแผนงานกรุงเทพฯ เพ่ือยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป จากหุ้นส่วนที่เพ่ิมพูนไปสู่
การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (2559 - 2560) มีสาระส าคัญเป็นการวางแนวทางการด าเนินงานเพื่อต่อยอดและ
ยกระดับความเป็นหุ้นส่วน โดยจัดล าดับภารกิจที่ส าคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยให้บรรลุ
เป้าประสงค์ในการยกระดับทางยุทธศาสตร์ และการวางแนวทางเพื่อเร่งการจัดท าแผนปฏิบัติการอาเซียน – สหภาพยุโรป 
(2561 - 2565) โดยใช้งบประมาณของแต่ละฝ่ายเอง สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

1. ภาพรวม เพิ่มพูนการเจรจาทางยุทธศาสตร์ การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี ความ
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สัมพันธ์ฯ อนุวัติการประเด็นที่คั่งค้างจากแผนปฏิบัติการบันดาร์เสรีเบกาวัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับความเป็น
หุ้นส่วนฯ สร้างความแข็งแกร่งให้กับความเช่ือมโยงทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน – สหภาพยุโรป และการลดช่องว่าง
การพัฒนา 

2. ด้านการเมือง ความมั่นคง ต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ขยายความร่วมมือด้าน
การบริหารจัดการชายแดน ส่งเสริมการเคารพต่อความหลากหลาย ขันติธรรม และทางสายกลาง ขยายความร่วมมือทาง
ทะเล ส่งเสริมการเจรจาด้านสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล และเพิ่มพูนการเจรจาด้านกลาโหม 

3. ด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าและการลงทุน สร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งเพื่อส่งเสริมการบูรณา
การทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือสาขาการบิน เพิ่มศักยภาพของธุรกิจ SMEs ส่งเสริมความมั่นคงทาง
อาหาร น้ า และพลังงาน การแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมค วาม
ร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย (IUU) และความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

4. ด้านสังคม วัฒนธรรม และอื่น ๆ ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ การจัดการภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็ก การศึกษาและการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ จัดการกับความท้าทายของโรคแพร่ระบาด และให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงข้อมูลและกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ได้มากข้ึน 

3. งบประมาณส าหรับการจัดประชุมฯ กต. ได้รับอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม AEMM ครั้งท่ี 21 จากส านัก
งบประมาณแล้ว โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จ านวน 31,693,200 บาท สมทบกับงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2560 งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมประจ าปีอาเซียน จ านวน 3,500,000 บาท 

4. สถานะทางกฎหมาย กต. ได้พิจารณาร่างปฏิญญาฯ และร่างแผนงานฯ แล้ว เห็นว่าร่างเอกสารผลลัพธ์ทั้ง  
2 ฉบับ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนและสหภาพยุโรป เพื่อตระหนักถึงความส าเร็จ
ที่ผ่านมาและเพื่อก าหนดทิศทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต โดยไม่ได้ใช้ถ้อยค าหรือมีบริบทท่ีก่อให้เกิด
พันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังน้ัน จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่
เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 

5. ร่างเอกสารผลลัพธ์ฯ มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของไทยที่จะให้ความร่วมมือ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเอกสารดังกล่าวด้วย 

มติ ครม. : เห็นชอบท้ัง 2 ข้อ ตามที่ กต. เสนอ และให้ กต. รับความเห็นของ ส านักข่าวกรองแห่งชาติและส านักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2559 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
111059 
 
เรื่อง : แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2558 ให้ อก. น าผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย

และน้ าตาลทรายของไทย ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โครงการวิจัย “การศึกษาเพื่อปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายของไทย” มาพิจารณาประกอบการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบให้เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงพันธุ์อ้อย แล้ว ครม. พิจารณาต่อไป 

2. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2558 ให้ อก. เร่งรัดปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบให้
มีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกันท่ีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และปรับโครงสร้างต้นทุนราคาอ้อย
และน้ าตาลทรายให้ชาวไร่อ้อยได้รับรายได้ที่คุ้มกับต้นทุนการผลิตและเป็นท่ียอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย 

3. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2559 ดังนี ้
3.1 เห็นชอบในหลักการของข้อเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย จ านวน 

5 เรื่อง ได้แก่ (1) การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้
ครอบคลุมการน าอ้อยไปผลิตเอทานอลและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ (2) การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ าตาลทราย (3) การ
ก าหนดต้นทุนมาตรฐานอ้อยและน้ าตาลทราย และมาตรฐานการผลิตน้ าตาลทราย (4) การรักษาเสถียรภาพกองทุนอ้อย
และน้ าตาลทราย และ (5) การจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยให้ อก. 
กค. กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับปรุงข้อเสนอแนวทางการปรับโครงสร้ างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล
ทรายให้มีรายละเอียดที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และมีการหารือกับผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการ

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

เพื่อให้สามารถน าแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
และมีความเหมาะสมเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้
สอดคล้องกับพันธกรณีและความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก (World 
Trade Organization : WTO) 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ยอมรับร่วมกัน ก่อนน าเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง 
3.2 ให้ อก. ประสาน พณ. (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความ

คืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามข้อก าหนดขององค์การการค้าโลก (WTO) (กรมอุดหนุนราคาน้ าตาล
ในตลาดโลก) เพื่อประกอบการจัดท าแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้
โดยเร็วต่อไป ท้ังนี้ ให้น าเสนอแผนดังกล่าวต่อ ครม. ภายในเดือน มิ.ย. 2559 

4. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 ดังนี ้
4.1 รับทราบผลการด าเนินการกรณีพิพาทน้ าตาลไทยภายใต้ WTO โดยไทยและบราซิลได้มีการหารือเรื่อง

น้ าตาลภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาท WTO ณ นครเจนีวา บราซิลแสดงความกังวลว่า ไทยด าเนินมาตรการอุดหนุน
ระบบน้ าตาลและชาวไร่อ้อยที่อาจไม่สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้ WTO ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการ
ส่งออกน้ าตาลของบราซิลไปยังตลาดโลก และไทยได้แจ้งว่ามีแผนจะปรับโครงสร้างระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล
ทราย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลบราซิลในการพิจารณาร่วมกับภาคเอกชนต่อไปว่าต้องการหารือกับไทยเพิ่มเติมหรือ
ยื่นค าขอตั้งคณะผู้พิจารณา (Panel) ภายใต้กระบวนการระงับ ข้อพิพาทภายใต้ WTO ทั้งนี้ บราซิลอาจขอให้มีการหารือ
ครั้งต่อไปในเร็ว ๆ นี้ ตามที่ พณ. เสนอ 

4.2 ให้ อก. เป็นหน่วยงานหลักหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ าตาลทรายให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ WTO และให้ อก. เร่งด าเนินการจัดท าแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ โดยน าแผนการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ที่เหมาะส าหรับการปลูกอ้อยมา
พิจารณาประกอบการด าเนินการ และน าเสนอ ครม. โดยด่วนต่อไป 

4.3 ให้ อก. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการส่งเสริมให้มีการน าอ้อยไปใช้ประโยชน์อื่น
นอกเหนือจากการน ามาผลิตเป็นน้ าตาลทราย เช่น น าไปผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในน้ ามันเช้ือเพลิงส าหรับ
รถยนต์หรือเครื่องจักร รวมทั้งก าหนดมาตรการจูงใจ เช่น มาตรการทางภาษี เพื่อให้มีการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงที่ผสมเอทา
นอลเพิ่มขึ้นด้วย 

5. อก. ได้จัดท าแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ พ .ศ. 2559 – 2565  
ตามกรอบแนวทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายตามที่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบ และให้สอดคล้อง
กับพันธกรณีและความตกลงภายใต้ WTO โดยมีการก าหนดแผนงาน เป้าหมาย กิจกรรมการด าเนินการ และระยะเวลา
ด าเนินการ ซึ่งแผนดังกล่าวประกอบด้วย 5 แผนงาน มีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

5.1 การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย รวมท้ังกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้
ครอบคลุมการน าอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอลและผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการเพิ่มมูลค่าอ้อย
และน้ าตาลทราย และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าของ WTO เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และเป็นสากล 
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โดยการยกเลิกระบบโควตาน้ าตาล ก ข และ ค การยกเลิกการก าหนดราคาน้ าตาลภายในประเทศ การยกเลิกมาตรการ
ให้เงินช่วยเหลือค่าอ้อยแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย (160 บาทต่อตันอ้อย) การยกเลิกให้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย
จ่ายเงินชดเชยค่าอ้อยให้กับโรงงานน้ าตาลกรณีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น และปรับแก้หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการน าเข้าน้ าตาลทรายภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย จึงได้ก าหนดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอ้อยและน้ าตาลทราย  
ให้สามารถครอบคลุมการน าอ้อยไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ เช่น เอทานอล ไบโอพลาสติก ไบโอเคมี ตลอดจนการ
ปรับปรุงข้อก าหนดตามกฎหมายโรงงาน กฎหมายผังเมือง และกฎหมายสิ่งแวดล้อม ให้สามารถด าเนินการได้ตาม
ยุทธศาสตร์อ้อยและน้ าตาลทราย และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน พร้อมทั้งเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและ
น้ าตาลทรายในอนาคต 

5.2 การเพ่ิมผลิตภาพอ้อยและน้ าตาลทราย โดยมีเป้าหมายเพื่อต้องการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อยการผลิต
น้ าตาลทราย และการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ด้วยการส่งเสริมการท าเกษตรสมัยใหม่ การลดปริมาณอ้อยไฟไหม้
ให้หมดภายใน 5 ปี การน าของเสียจากโรงงานมาเป็นผลผลิตหรือเป็นสารบ ารุงดินในไร่อ้อย การเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ไฟฟ้าจากอ้อย การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในแปลงปลูกอ้อยเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการ
บริหารจัดการน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปลูกอ้อยมีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ การด าเนินการจะ
อยู่ภายใต้กิจกรรมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลูกอ้อยท าพันธุ์ โครงการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้
ให้หมดสิ้นไปภายใน 5 ปี โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-Hub) จากอ้อยและ
น้ าตาลทราย 

5.3 การก าหนดมาตรฐานน้ าตาลทรายต้นทุนมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ าตาลทราย โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ต้องการก าหนดมาตรฐานการผลิตน้ าตาลทรายของโรงงานน้ าตาล ซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ในปีการผลิต 2559/60 และมี
เป้าหมายเพื่อก าหนดการค านวณต้นทุนมาตรฐานอ้อยและน้ าตาลทรายที่เหมาะสมในแต่ละพื้นท่ีให้เป็นที่ยอมรับและเป็น
ธรรมกับระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย รวมทั้งการก าหนดต้นทุนมาตรฐาน เอทานอลและผลิตภัณฑ์จากอ้อย
อื่น ๆ ด้วย ท้ังนี้ เพื่อการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรมและเพิ่มโอกาสการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย 

5.4 การรักษาเสถียรภาพกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย
สามารถบริหารจัดการทรัพย์สินหรือเงินทุน เพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล
ทรายตลอดจนการรักษาเสถียรภาพราคาอ้อยและน้ าตาลทราย โดยจะให้มีด าเนินการปรับปรุงบทบาทและการด าเนินการ
ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาการผลิตอ้อยและน้ าตาลทราย เช่น การเสริมสภาพคล่องด้านปัจจัยการ
ผลิตให้กับชาวไร่อ้อย การให้สินเช่ือดอกเบี้ยต่ าแก่เกษตรกรและโรงงานเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือการผลิต รวมทั้ง
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย การบริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา
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อ้อยและน้ าตาลทราย และการสร้างสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกและให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิก
ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ าตาลทราย และบุคลากรในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 

5.5 การจัดต้ังสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ าตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว โดยการยกระดับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย ภาคที่ 
1-4 ให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์อ้อย (ศอภ.1) ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการบริหารจัดการอ้อยและเครื่องจักรกลการเกษตร (ศอภ.2) ศูนย์การวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการโรคและ
แมลงศัตรูอ้อย (ศอภ.3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาดิน น้ า และปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลิตภาพอ้อย (ศอภ.4) และเพิ่มศูนย์วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมน้ าตาลมูลค่าสูงและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากอ้อย ในส่วนกลางอีก 1 ศูนย์ ซึ่งจะด าเนินงานเช่ือมโยงกับ
มหาวิทยาลัยช้ันน าในการวิจัยและพัฒนาร่วมกันอย่างบูรณาการ 

6. อก. (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย) ได้ประสานงานและจัดประชุมหารือกับ พณ. (กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3 สมาคมโรงงานน้ าตาลทราย 
สถาบันชาวไร่อ้อย ส านักงานกองทุนอ้อยและน้ าตาลทราย เพื่อติดตามความคืบหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการตามข้อก าหนดของ WTO (การอุดหนนุนราคาน้ าตาลในตลาดโลก) เพื่อประกอบการจัดท าแผนฯ  

7. พณ. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านเทคนิค เมื่อวันท่ี 1 มิ.ย. 2559 ภายใต้คณะท างานแก้ปัญหาข้อพิพาท
เรื่องน้ าตาลภายใต้องค์การการค้าโลก ในขั้นตอนการหารือเพื่อพิจารณาแนวทาง/นโยบายในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท
เรื่องน้ าตาลภายใต้ WTO และระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายของไทย โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทรายเป็นประธานคณะท างาน ทั้งนี้ คณะท างานชุดดังกล่าวได้มีการประสานงานกับประเทศบราซิล เพื่อขอ
ประชุมหารือร่วมระหว่างไทยและบราซิล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องน้ าตาลภายใต้ WTO โดยได้
ด าเนินการประชุมชี้แจงข้อเท็จจริงระหว่าง 2 ฝ่าย เมื่อวันท่ี 7 มิ.ย. 2559 ณ องค์การการค้าระหว่างประเทศ นครเจนิ
วา สมาพันธ์รัฐสวิส โดยมีเอกอัครราชทูต ผู้แทนไทยประจ าองค์การการค้าโลก (นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร) และ
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยในการเจรจาระงับข้อพิพาทดังกล่าว ซึ่งจาก
การประชุมหารือบราซิลได้ขอให้ไทยเร่งด าเนินการจัดท าแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ 
และจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับแผนดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะด าเนินการฟ้องร้องไทยต่อไปหรือไม่ 

8. อก. (ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย) ได้จัดสัมมนาการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาล
ทราย ระยะที่ 1 เรื่อง การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2559 เพื่อ
ช้ีแจงรายละเอียดรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้ง
ระบบ โดยมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมจังหวัด (ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารท้องถิ่นและคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น) ผู้แทนสถาบันชาวไร่อ้อย โรงงานน้ าตาลทราย ส านักงานกองทุน
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อ้อยและน้ าตาลทราย และเจ้าหน้าท่ีส านักงานท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาล
ทรายรวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน 

9. คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (กอน.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2559 และ
ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2559 มีมติเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้ ง
ระบบ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายเสนอ และให้ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย
น าเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

10. อก. พิจารณาแล้วเห็นว่า หากได้มีการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าวจะเป็น
การแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน โดยจะช่วยให้กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องมีการครอบคลุมและเอื้อต่อการเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรม และสอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้า รวมถึงการ
เพิ่มมูลค่าอ้อยและน้ าตาลทรายของประเทศให้สูงขึ้นด้วยการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่สมัยใหม่ใช้เครื่องจักรกล การลด
ปริมาณอ้อยไฟไหม้ การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง และการน าผลพลอยได้และของเสียไปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุน  
ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อยควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงการก าหนดมาตรฐานการผลิตน้ าตาล
ทรายและต้นทุนอ้อยและน้ าตาลทราย เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ทั้งฝ่ายชาวไร่อ้อยและโรงงาน ตลอดจนการรักษา
เสถียรภาพของกองทุนอ้อยและน้ าตาลทรายและการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอ้อย น้ าตาลทราย และอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย และมีความสอดคล้องกับพันธกรณี
และข้อตกลงภายใต้ WTO จึงเห็นควรน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบ 

11. ผลกระทบของการด าเนินการตามแผน ได้แก่ 
11.1 ผลกระทบทางกฎหมาย คือ การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 รวมทั้ง

กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมการน าอ้อยไปผลิตเอทานอลและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้ เป็นการสร้าง
ความมีเสถียรภาพด้านรายได้ และเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย
รวมทั้งเพื่อให้สอดรับกับข้อตกลงทางการค้าภายใต้ WTO AFTA และเป็นสากล 

11.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ คือ ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายสามารถด าเนินการผลิตน้ าตาล
ทรายเพื่อการบริโภคภายในประเทศ การส่งออกแก่ประเทศคู่ค้า และสามารถผลิตเอทานอล ไฟฟ้าชีวิมวลและผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องอื่น ๆ มากขึ้น เป็นการใช้ประโยชน์จากอ้อยให้คุ้มค่า และท าให้ราคาอ้อยมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยลด
การน าเข้าพลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและส่งผลดีกับอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ าตาลทราย โดยสามารถสร้างงานสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบและระยะเวลาการด าเนินการ
ตามแผนดังกล่าวตามที่ อก. เสนอ โดยให้ อก. เร่งรัดการด าเนิกการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและเป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย โดยหากเรื่องใดมีความจ าเป็นต้องขอความเห็นชอบจาก ครม. ให้ อก. น าเรื่องเสนอ 
ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ให้ อก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ พน. สงป. และ สศช.  
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. การปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้า
ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) นั้น ให้ อก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน้ าตาล ผู้บริโภค รวมทั้งกิจการอื่นท่ีอาจได้รับผลกระทบด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2559 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
111059 
 
เรื่อง : รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
สารัตถะ : ก.พ.ร. เสนอ ครม. ดังนี้  

1. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและรายงานผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) คณะต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

2. เห็นชอบกับข้อเสนอแนะตามบันทึกความเห็นของ ค .ต.ป. และเห็นควรให้หน่วยงานที่พบปัญหาและ
ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อเสนอแนะและรายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินการต่อ ค.ต.ป. คณะต่างๆ ต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2559 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและรายงาน

ผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. คณะต่างๆ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) และเห็นชอบ
ข้อเสนอแนะตามบันทึกความเห็นชอบ ค.ต.ป. และให้หน่วยงานที่พบปัญหาและผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
รายงานผลความก้าวหน้าในการด าเนินการต่อ ค.ต.ป. คณะต่างๆ ต่อไป 

2. ก.พ.ร. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและรายงานผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. 
คณะต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จัดท าขึ้น เพื่อส่งเสริม ผลักดัน สอบทาน และเสนอแนะมาตรการ พร้อมทั้ง
ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของการบริหารงาน ตลอดจนการปรับปรุงขีดสมรรถนะและ
ศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของการก ากับดูแลและควบคุมตนเองที่ดีของส่วนงานราชการ ซึ่งจะน าไปสู่การ
บรรลุผลตามเจตนารมณ์ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

3. ในการประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 2559 ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. คณะต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แล้วมีมติ ดังนี ้

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ก.พ.ร./กษ. (สตน.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งเสริม ผลักดัน สอบทาน และเสนอแนะมาตรการ พร้อมทั้งให้
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของการบริหารงาน 
ตลอดจนการปรับปรุงขีดสมรรถนะและศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการก ากับดูแลและควบคุมตนเองท่ีดีของส่วนงานราชการ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3.1 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
เห็นชอบตามรายงานของ ค.ต.ป. ประจ ากระทรวง อ.ค.ต.ป. กล่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ที่

ได้ด าเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการและจังหวัดตามแนวทางที่ ค.ต.ป. ก าหนด 
3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ ค.ต.ป. เพ่ือแก้ไขประเด็นปัญหาเร่งด่วน ประกอบไปด้วยประเด็นปัญหา

ในด้านต่างๆ ได้แก่ 
(1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล 
(2) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.3 ผลการประเมินตนเองของ ค.ต.ป. คณะต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
รับทราบผลการประเมินตนเองฯ ซึ่งมีแผนการด าเนินงานในอนาคต สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
(1) ด้านการด าเนินการสอบทานและการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
(2) ด้านพัฒนาการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ผู้

ที่เกี่ยวข้อง 
3.4 แผนการด าเนินงาน (Action Plan) เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของ ค.ต.ป. แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 

(1) แผนระยะสั้น (Quick Win) ระยะ 1 ปี เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในทิศทางการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการแนวใหม่ และการส่งเสริมให้มีระบบการจัดท าฐานข้อมูลด้านการสอบและประเมินผลภาค
ราชการในส่วนราชการ โดยมีแนวทางด าเนินการต่างๆ  

(2) แผนระยะกลาง (ระยะที่ 3 ปี) การบูรณาการการด าเนินงานด้านการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ และการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ โดยมีแนวทาง
ด าเนินการต่างๆ  

(3) แผนระยะยาว (ระยะ 5 ปี) ยกระดับ การด าเนินงานด้านการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
ให้เป็นกลไกการตรวจสอบและประเมินผลโครงการส าคัญของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ และระบบการบริหารจัดการ
งบประมาณของส่วนราชการ โดยมีแนวทางด าเนินการต่างๆ 

มติ ครม. : รับทราบและเห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่ ก.พ.ร. เสนอ และให้ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับ
ความเห็นของ พณ. และ ยธ. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2559 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
111059 
 
เรื่อง : ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 10 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา 
ครั้งท่ี 10 ระหว่างวันท่ี 25 – 26 ส.ค. 2559 และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามที่ที่ประชุมฯ ได้
ตกลงร่วมกันไว้ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ้ดังนี ้
กต. ได้จัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10 ระหว่าง

วันท่ี 25 - 26 ส.ค. 2559 โดยมี รมว.กต. เป็นประธานการประชุมร่วมกับรัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศกัมพูชา (นายปรัก สุคน) ซึง่สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

1. การหารือทวิภาคีกลุ่มเล็ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับรัฐมนตรีอาวุโสและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาก่อนการประชุม JC ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 10 เมื่อวันท่ี 26 ส.ค. 2559 
โดยหารือเกี่ยวกับการย้ าเชิญนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Summit) 
ครั้งที่ 2 การย้ายชุมชนกัมพูชาออกจากบริเวณช่องอานน้ า จังหวัดอุบลราชธานี – อานเซะ จังหวัดพระวิหาร  
การแจกจ่ายหนังสือเดินทางให้แรงงานกัมพูชาในประเทศไทย การปิดจุดผ่านแดน และการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณ
ชายแดนไทย – กัมพูชา 

2. การประชุม JC ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 10 มีผลการหารือประเด็นต่างๆ ดังนี้  
2.1 ด้านสังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสาธารณสุข  ที่ประชุมยินดีที่สองฝ่ายเห็นชอบร่างบันทึก 

ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา โดยกัมพูชาขอบคุณฝ่ายไทยที่ได้มอบโบราณวัตถุ จ านวน 16 ช้ิน คืน
ให้กับกัมพูชา ซึ่งสองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการพิสูจน์ถิ่นก าเนิดของโบราณวัตถุอีก 20 ช้ิน รวมถึงยินดีต่อ
ความพร้อมของไทย ในการบูรณปฏิสังขรณ์ปราสาทในกลุ่มปราสาทเกาะแกร์ 

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

เพื่อผลักดันให้ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10 และผลการหารือที่เกี่ยวข้อง
เกิดผลเป็นรูปธรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.2 ด้านการเมืองและความมั่นคง 

2.2.1 จุดผ่านแดน สองฝ่ายยินดีต่อความคืบหน้าการส ารวจและเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ ส าหรับ
การยกระดับจุดผ่านแดน 4 จุด เป็นจุดผ่านแดนถาวรโดยการส ารวจในพื้นที่ชองอานม้า จังหวัดอุบลราชธานี – อานเซะ  
จังหวัดพระวิหาร และบ้านเขาดิน จั งหวัดสระแก้ว – พนมเดย จังหวัดพระตะบอง ได้ รับการ เห็นชอบ 
โดยคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม ไทย – กัมพูชาแล้ว ที่ประชุมเร่งรัดการส ารวจในพื้นที่บ้านท่าเส้น จังหวัดตราด –  
ทมอดา จังหวัดโพธ์ิสัต และเริ่มการส ารวจท่ีช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์ – จุ๊บโบกี จังหวัดอุดรเมียนเจยต่อไป 

2.2.2 การลักลอบตัดไม้บริเวณชายแดน ที่ประชุมเร่งรัดคณะกรรมาธิการระดับชาติสองฝ่ายจัดประชุมร่วม
ครั้งที่ 1 ในโอกาสแรก และส่งเสริมมาตรการการแก้ไขปัญหา ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการสืบสวนกรณีมี
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปะทะ รวมถึงสองฝ่ายจะใช้มาตรการป้องกันและมาตรการทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหา
การลักลอบตัดไม้บริเวณชายแดน 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
3.1 การค้า ที่ประชุมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสองฝ่ายร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มปริมาณ

การค้าให้ได้ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 
3.2 การลงทุน สองฝ่ายยินดีกับความคืบหน้าการเจรจาความตกลงว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและให้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งรัดเจรจาให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 
3.3 แรงงาน สองฝ่ายเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันเพื่อให้มีการแจกจ่ายหนังสือเดินทาง 

จ านวน 214,708 เล่ม ให้กับแรงงานกัมพูชาในประเทศไทยซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 
3.4 ความเชื่อมโยงด้านคมนาคมทางบก สองฝ่ายยินดีต่อการเพิ่มจ านวนใบอนุญาตรถบรรทุกและรถโดยสาร

ไม่ประจ าทางเข้า – ออก ระหว่างสองประเทศภายใต้ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(Initial Implementation of the Cross Border Transport Agreement : IICBTA) จาก 40 คัน เป็น 150 คัน และ
เร่งรัดให้เจรจาความตกลงการขนส่งทางถนนเพื่อให้รถของทั้งสองฝ่ายสามารถเข้า – ออก จากจุดผ่านแดนถาวรอื่นด้วย 

3.5 ความเช่ือมโยงเส้นทางรถไฟ ที่ประชุมยินดีกับความคืบหน้าการสร้างรางรถไฟจากสะพานรถไฟ  
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว - ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ไปยังเมืองปอยเปต และเร่งรัดการจัดท าความตกลงเดิน
รถไฟร่วมกัน 

3.6 ความร่วมมือด้านพลังงาน สองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเขื่อนไฟฟ้า
พลังงานน้ าสตึงเมนัม รวมถึงรับทราบผลการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – กัมพูชา 
ครั้งท่ี 2 ให้เริ่มเจรจาเพื่อความร่วมมือด้านแหล่งทรัพยากรพลังงานบนบกและในทะเลในพื้นที่ท่ีตกลงกันอย่างรวดเร็ว 
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4. การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีอาวุโสและ รมว.กต. กัมพูชาและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2559  

5. กิจกรรมอื่นๆ รมว.กต. ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์
และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย 

6. การปรับสาระของบันทึกผลการประชุม (record of Discussion) ของการประชุม JC ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10 
สองฝ่ายได้เห็นชอบปรับถ้อยค าในบันทึกผลการประชุม ดังนี้ 

1) การคืนวัตถุโบราณ การปรับถ้อยค า สองฝ่ายเห็นควรใช้ข้อความว่า สองฝ่ายจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด  
ในการพิสูจน์ถ่ินก าเนิดของโบราณวัตถุอีก 20 ช้ิน  

2) การบูรณะปราสาทเกาะแกร์ การปรับถ้อยค า ฝ่ายกัมพูชาขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าจะบูรณะปราสาทหลังใด
ในหมู่ปราสาทหลังใดในหมู่ปราสาทเกาะแกร์เนื่องจากมีปราสาทในหมู่ปราสาทเกาะแกร์  รวมแล้ว 57 หลัง 

3) ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ การปรับถ้อยค า ฝ่ายกัมพูชาขอเพิ่มกลุ่มความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน
นักวิทยาศาสตร์และเพิ่มสาขาความร่วมมือให้ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่ง วท .  
ไม่มีข้อขัดข้อง 

4) ด้านความมือทางวิชาการ การปรับถ้อยค า ฝ่ายกัมพูชาขอเพิ่มสาขาความร่วมมือให้ระบุเรื่องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

5) ด้านการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดน การปรับถ้อยค า สองฝ่ายมีข้อมูลจ านวนหลักเขตแดนที่ได้ส ารวจ
ร่วมกันเสร็จสิ้นแล้วไม่ตรงกันจึงเห็นชอบที่จะไม่ระบุจ านวนหลักเขตแดนที่ได้ด าเนินการส ารวจ เห็นควรให้ JBC ทั้งสอง
ฝ่ายหารือกัน 

6) การปิดด่านฝ่ายเดียว การปรับถ้อยค า ว่า สองฝ่ายจะหารือกันอย่างใกล้ชิดหากมีความจ าเป็นต้องปิ ด 
ด่านพรมแดน มีการระบุเพียงให้มีการหารือไม่จ าเป็นต้องเป็นการเห็นชอบร่วมกัน 

7) ความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพพรมแดนตามสภาพภูมิอากาศ การปรับถ้อยค า 
ทส. ขอเพิ่มข้อความเกี่ยวกับการได้ร่างแรกของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพข้ามพรมแดนตามสภาพภูมิประเทศ 

8) ด้านการจัดการภัยพิบัติ การปรับถ้อยค า ฝ่ายกัมพูชาขอเพิ่มสาขาความร่วมมือที่จะต้องหารือ 
ในรายละเอียดต่อไปให้ครอบคลุมการเสริมสร้างขีดความสามารถ การแจ้งเตือนล่วงหน้ากรณีการเกิดภัยพิบัติข้ามแดน
และการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน 

9) การป้องกันและปราบปราม การปรับถ้อยค า ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการป้องกันและปราบปราม  
การลักลอบตัดไม้ซึ่งเป็นสาระของร่างกรอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงที่ ครม. ได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 
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21 มิ.ย. 2559 
10) ด้านการค้า การปรับถ้อยค า ฝ่ายกัมพูชาขอให้ไทยพิจารณาอ านวยความสะดวกในการน าเข้าและการน า

ผ่านสินค้าจากกัมพูชา และกัมพูชาขอให้ไทยพิจารณาน าเข้าข้าวโพดของผู้น าเข้าท่ัวไป ไม่จ ากัดช่วงเวลา 
11) ด้านแรงงาน การปรับถ้อยค า 1) ปรับถ้อยค า effective implementation เป็น more extensive 

implementation และปรับถ้อยค าเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามที่ รง . เสนอ และการระบุเกี่ยวกับ 
ศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างงานท่ี จังหวัดสระแก้วของฝ่ายไทย และกัมพูชาขอเพิ่มข้อความว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
กัมพูชาจะพิจารณาจัดตั้งศูนย์ในลักษณะเดียวกันที่ จังหวัดบันเตียเมียนเจย 2) กัมพูชาขอเพิ่มข้อความเกี่ยวกับความ
ร่วมมือจากไทยในการแจกเล่มหนังสือเดินทาง ท้ังสองฝ่ายเห็นชอบในถ้อยค าว่า จะเป็นการเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เร่งรัดการแจกเล่ม และเพิ่มประเด็นที่กัมพูชาขอให้ทีมพิสูจน์สัญชาติเริ่มด าเนินการอีกครั้ง ทั้งนี้  กัมพูชาขอระบุข้อความ
ว่า ฝ่ายกัมพูชาขอให้ฝ่ายไทยพิจารณาการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆ เพิ่มเติมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานปูนพนม  
กรุงพนมเปญ ซึ่งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้เพิ่มข้อความว่าจะมีการประชุมร่วมคณะกรรมการประสานงานเพื่อ
พิจารณาค าขอต่างๆ ร่วมกันต่อไป 

12) ด้านการเช่ือมโยง การปรับถ้อยค า 1) สะพานข้ามพรมแดนที่บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท ปรับถ้อยค าเป็น 
“เร่งรัดการลงนามความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนที่จุดผ่านแดนที่จุดผ่านแดนบ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท” 
เพื่อสะท้อนพัฒนาการล่าสุด ซึ่งฝ่ายกัมพูชาเห็นชอบกับร่ างที่ฝ่ายไทยเสนอ 2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มเขต
เศรษฐกิจพิเศษตราดตามที่ สศช. เสนอและปรับถ้อยค าให้สะท้อนความเป็นจริงว่าภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งสองแห่งของไทยไม่ได้มีเฉพาะสามอุตสาหกรรมนี้ 

13) ด้านพลังงาน การปรับถ้อยค า 1) เขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ าสตึงเมนัม – ผู้แทน พน.กัมพูชา ขอปรับ
ถ้อยค าว่ายังต้องมีการท าการศึกษาว่าการก่อสร้างเขื่อนและโรงไฟฟ้าควรท าในลักษณะใดเพราะยังไม่สามารถระบุได้ว่า
รูปแบบใดจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมากที่สุด 2) โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่เกาะกง กัมพูชาขอให้ระบุว่า เอกชน 
ทั้งสามรายได้รับอนุญาตให้ติดต่อ ประสานงานและเจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเกี่ยวกับการพัฒนาโรงไฟฟ้า
พลังงานถ่านหิน แทนการระบุว่าเอกชนทั้งสามรายได้รับใบอนุญาตให้พัฒนาโครงการดังกล่าว 3) การพัฒนาแหล่ง
พลังงาน สองฝ่ายเห็นชอบปรับถ้อยค าโดยให้ระบุว่า ในการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ 
ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 2 ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการเจรจาเกี่ยวกับแหล่งพลังงานบนบก และในทะเลในพื้นที่ที่จะหารือ
กันต่อไปและเพิ่มข้อความว่าท้ังสองฝ่ายเห็นชอบที่จะมีการหารือกันต่อไป 

7. คณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชาแสดงถึงความส าคัญที่กัมพูชาให้แก่ประเด็นส าคัญโดยการประชุมทั้งสองฝ่ายมี 
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีข้อเสนอส าคัญแต่ละฝ่ายจะน าไปพิจารณาเพื่อผลักดันความร่วมมือต่างๆ เช่น ความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างการเปิดการประชุม รัฐมนตรีอาวุโสและ รมว.กต. กัมพูชากล่าวสนับสนุนการลงประชามติ 
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ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทย และเคารพการตัดสินใจของประชาชนไทย 
8. การประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย – กัมพูชา (Joint Cabinet Retreat)  

ครั้งที่ 3 กัมพูชาแจ้งว่า กัมพูชาจะจัดการประชุมในช่วงปลายปี 2560 หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลทั่วประเทศ 
ในวันท่ี 4 มิ.ย. 260 

9. การประชุม JC ไทย – กัมพูชา ครั้งท่ี 10 และการหารือต่างๆ ครอบคลุมแนวทางการด าเนินความสัมพันธ์ทวิ
ภาคีระหว่างไทยกับกัมพูชาได้แก่ ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม วัฒนธรรมและการศึกษา 

10. การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10 การหารือทวิ
ภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายและการเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีของนายปรัก สุคน 
รัฐมนตรีอาวุโสและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2559 มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ กษ. ดังนี ้

1) ด้านสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
ประเด็น ความร่วมมือทางวิชาการ ผลการหารือ ที่ประชุมรับทราบว่ากรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

พร้อมที่จะจัดการประชุมหารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ ครั้งที่ 14 เพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือด้าน
การศึกษา สาธารณสุข การเกษตร การพัฒนาทักษะ และความร่วมมือทางวิชาการในด้านอื่นๆ รวมถึงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กต.(กรมความร่วมมือฯ) ศธ./สธ./กษ. 

2) ด้านเศรษฐกิจ 
ประเด็น การเกษตร ป่าไม้ และประมง ผลการหารือ 1) ที่ประชุมยินดีกับการประชุมคณะท างานร่วม

ว่าด้วยความร่วมมือการท าเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้กรอบ ACMECS เมื่อวันที่ 2 – 3 ส.ค. 2559 และรับทราบว่า 
ฝ่ายเลขานุการคณะท างานทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการประชุมคณะท างานครั้งต่อไปเดือน  
ต.ค. 2559 2) ที่ประชุมยินดีกับความพยายามของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับ กษ. ก.เกษตร ป่าไม้ และ
ประมง กพช. ในการจัดท าแผนการด าเนินการด าเนินงานระยะ 3 ปี ระหว่าง 2560 – 2562 โดยจะมุ่งเน้นการเพิ่ม
ผลผลิตการเกษตรจัดตั้งระบบสหกรณ์ การท าประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากน้ัน ที่ประชุมได้เน้นย้ าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายหารือเพื่อหาข้อสรุปโครงการ
ต่างๆ 3) ที่ประชุมรับทราบว่า กษ. จะจัดการประชุมคณะท างานร่วมด้านการเกษตรไทย – กพช. ครั้งที่ 4 ระหว่าง  
19 – 22 ก.ย. 2559 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง กษ. ทส. กต. (กรมความร่วมมือฯ) พณ. 

มติ ครม. : รับทราบผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10 
ตามที่ กต. เสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด าเนินการตามผลการประชุมดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยเร็ว ท้ังนี้ ให้ กต. รับความเห็นของ อก. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 40/2559 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
111059 
 
เรื่อง : แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
สารัตถะ : สสว. เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560 
– 2564) ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium 
Enterprise : SME) ของประเทศ และให้ใช้แผนดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมและการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
สสว. ได้จัดท าแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) สาระส าคัญ

สรุปได้ ดังนี้ 
1. แผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นแผนระยะเวลา 5 ปี สอดคล้องกับระยะเวลาของ

แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม SME โดยรวม
ของประเทศซึ่งแผนการส่งเสริมฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าลังจะสิ้นสุดระยะเวลาของแผน จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าแผนการส่งเสริมฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานในเรื่อง 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SME 

2. กระบวนการจัดท าแผนส่งเสริมฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้มีการด าเนินการสรุปได้ ดังนี้ 
2.1 ศึกษาโครงสร้างและสถานการณ์ของ SME ซึ่งจะท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคโดยรวมของ SME 

เพื่อจัดอันดับขององค์กรระหว่างประเทศที่ส าคัญ ซึ่งมีการวิเคราะห์จุดอ่อนของประเทศในเชิงโครงสร้าง ปัจจัยแวดล้อม 
และความสามารถของภาคธุรกิจ และการศึกษารายงาน ASEAN SME Policy Index ซึ่งเป็นการวิเคราะห์นโยบายใน 
การส่งเสริม SME โดยตรงของประเทศสมาชิกอาเซียน 

2.2 ศึกษายุทธศาสตร์และแผนงานระดับประเทศที่ส าคัญ เช่น ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทิศทางของ

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

เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ สามารถก าหนดแผนงาน โครงการ หรือ
มาตรการ ได้สอดคล้องกับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  
- 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โมเดลประเทศไทย 4.0 เพื่อประมวลน ามาใช้ในการวางกรอบ
แนวคิด ทิศทาง และเป้าหมายในการจัดท าแผนฯ เพื่อให้แผนที่ก าหนดขึ้นมีความเช่ือมโยง สอดรับกับทิศทางใน  
การพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจโดยรวม 

2.3 การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการด าเนินงานส่งเสริม
และพัฒนาฯ SME โดยตรง และหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในระดับมหภาคที่มี
ผลเกี่ยวเนื่องกับ SME รวมทั้งองค์การเอกชนซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการ SME โดยตรง 

3. แผนการส่งเสริมฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
3.1 วิสัยทัศน์ คือ “วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเติบโตแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อเป็นพลัง

ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” 
3.2 เป้าหมายการส่งเสริม คือ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อมูลค่า

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี พ.ศ. 2564 
3.3 แนวคิดในการส่งเสริม SME จะให้ความส าคัญกับทั้งการพัฒนา SME ที่มีศักยภาพให้มีความสามารถใน

การแข่งขันเพื่อให้สามารถเป็นพลังหลักในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด (Competitive Growth) 
ให้กับประเทศ และการพัฒนา SME ในระดับรากฐานให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะน าไปสู่การกระจายรายได้และ 
ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม (Inclusive Growth) 

3.4 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายประเด็น รายละเอียด 

ส่งเสริมและพัฒนา SME ในประเด็นที่ส าคัญต่อการเติบโตและขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME โดยแนวทาง 
การด าเนินงานประกอบด้วย การพัฒนาวิสาหกิจให้มีทักษะความสามารถเพิ่มขึ้นและการพัฒนาระบบนิเวศที่ช่วย
สนับสนุนการเติบโตและความเข้มแข็งของ SME กลยุทธ์ 1) ยกระดับผลิตภาพเทคโนโลยี และนวัตกรรม เป้าหมาย 
มูลค่าผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยของ SME เพิ่มขึ้นเป็น 60,000 บาท ต่อคนต่อปี 2) ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
เป้าหมาย สัดส่วนสินเช่ือ SME ต่อสินเช่ือรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 38 และ มูลค่าเงินทุนที่ SME ได้รับจากแหล่งเงินทุน
ประเภททุนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 3) ส่งเสริมการเข้าถึงตลาดและการเข้าสู่สากล เป้าหมาย สัดส่วนการส่งออกของ SME  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 และมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยของ SME เพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้านบาทต่อรายต่อปี 4) พัฒนาและส่งเสริม 
ความเป็นผู้ประกอบการ เป้าหมาย จ านวนเยาวชนท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 40 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เฉพาะกลุ่ม 
รายละเอียด ส่งเสริมและพัฒนา SME เฉพาะกลุ่มซึ่งมีความต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน จ าเป็นต้องมีแนว
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ทางการส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะส าหรับ SME ในแต่ละกลุ่ม กลยุทธ์ 1) สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีมูลค่าสูง (High 
Value Startup) เป้าหมาย จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่มีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 2) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและ
การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจของ SME เป้าหมาย สัดส่วนของกลุ่มคลัสเตอร์ที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจ เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ 20 และสัดส่วนของสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 3) พัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เป้าหมาย รายได้เฉลี่ยของ SME ฐานรากท่ีได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากลไกเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่าง 
เป็นระบบ รายละเอียด พัฒนาระบบสนับสนุนที่จะช่วยให้การส่งเสริมและพัฒนา SME เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลมากขึ้น กลยุทธ์ 1) พัฒนาเครื่องมือการส่งเสริม SME ให้มีประสิทธิภาพ เป้าหมาย จ านวนผู้ใช้บริการ
ศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จ านวนผู้ใช้บริการ SME เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 และโครงการส่งเสริมและพัฒนา SME  
มีการจัดเก็บข้อมูล SME ผู้รับบริการอย่างเป็นระบบมีสัดส่วนร้อยละ 60 2) ทบทวน ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
สิทธิประโยชน์เพื่อเอื้อและลดอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจของ SME เป้าหมาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์
ได้รับการปรับปรุง แก้ไขเพื่อเอื้อให้การด าเนินธุรกิจของ SME มีความสะดวกมากขึ้น 

3.5 คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ) ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 
เมื่อวันท่ี 28 ก.ค. 2559 เห็นชอบร่างแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบกับแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 

2564) ตามที่ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ ซึ่งจะเป็นกรอบการด าเนินงานในการส่งเสริม 
SME ของประเทศ และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการจัดท า
งบประมาณในลักษณะบูรณาการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ สสว. เสนอ ทั้งนี้ ให้ สสว. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ กค. กก. วท. สศช. 
สงป. และ ธปท. ไปประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้ สสว. ร่วมกับ กค. อก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจนในการ
สนับสนุนและส่งเสริม SMEs ที่จะด าเนินการระหว่างปี 2559 – 2560 ก่อน ส่วนที่เหลือให้พิจารณาด าเนินการให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ต่อไป ตามข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2559 (ด้านเศรษฐกิจ) 
 


