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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2559 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151159 
 
เรื่อง : มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) : การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 2 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 
ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) : การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 2 จ านวน 2 โครงการ วงเงินรวม 
8,487,255,000 บาท (แปดพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ประกอบด้วย วงเงินสินเช่ือ  
ธ.ก.ส. จ านวน 8,000,000,000 บาท (แปดพันล้านบาทถ้วน) และวงเงินค่าใช้จ่ายด าเนินโครงการของหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ จ านวน 487,255,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยจะขอใช้จ่าย 
จากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 487,255,000 บาท  
(สี่ร้อยแปดสิบเจ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี ้

1. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ด าเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน วงเงิน 383,490,000 บาท (สามร้อยแปดสิบ
สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยของบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ปีงบประมาณ 
2560 

2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ด าเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร วงเ งิน 
8,103,765,000 บาท (แปดพันหนึ่งร้อยสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเป็นงบสินเช่ือ ธ.ก.ส. จ านวน 
8,000,000,000 บาท (แปดพันล้านบาทถ้วน) และของบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 
ปีงบประมาณ 2560 จ านวน 103,765,000 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60  

ด้านการผลิต จ านวน 3 โครงการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2559/60 (กรมการข้าว) 2) โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช 
ที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 (กรมส่งเสริมการเกษตร) และ 3) โครงการสนับสนุนสินเช่ือให้แก่ชาวนาผู้ผลิตข้าว
แบบแปลงใหญ่ ปี 2559/60 (ธ.ก.ส.) 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2559/60 ด้านการ
ผลิต (เพิ่มเติม) : การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 2 
จ านวน 2 โครงการ ตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
ได้เห็นชอบแล้วเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว  
ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด จ านวน 4 โครงการ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ประกอบด้วย 1) โครงการ
สินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร (ธ.ก.ส.) 2) โครงการสินเช่ือเกษตรกรเพื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือก (ธ.ก.ส.) 3) โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ธ.ก.ส.) และ 4) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้
ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก (กรมการค้าภายใน)  

3. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 
2559/60 ด้านการเงินของ ธ.ก.ส. จ านวน 4 โครงการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ประกอบด้วย 1) โครงการ
สนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 (ธ.ก.ส.) 2) โครงการพักช าระหนี้
ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 (ธ.ก.ส.) 3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรรายย่อย (ธ.ก.ส.) และ 4) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 (ธ.ก.ส.) 

4. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 อนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 ด้านการ
ผลิต (เพิ่มเติม) จ านวน 5 โครงการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ประกอบด้วย 1) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่
ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ (กรมปศุสัตว์) 2) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริม
การเลี้ยงโคเนื้อ (กรมปศุสัตว์) 3) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะ (กรมปศุสัตว์)  
4) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ท านาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการท านาหญ้า (กรมปศุสัตว์) และ 5) โครงการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ปลูกข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

5. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) : การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าว  
ปี 2559/60 รอบที่ 2 จ านวน 2 โครงการ สรุปสาระส าคัญโครงการฯ ได้ดังนี้ 

5.1 โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด (กรมพัฒนาท่ีดิน) 
1) เป้าหมาย : ด าเนนิการในพื้นที่ 19 จังหวัดลุ่มน้ าเจ้าพระยา จ านวน 200,000 ไร่ 
2) วิธีด าเนินการ : ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขายคืนให้กรมพัฒนาที่ดิน 

จ านวน 50,000 ไร่ และสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อไถกลบ จ านวน 150,000 ไร่ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ต้นทุนให้แก่เกษตรกร ไร่ละ 5 กิโลกรัม รายละไม่เกิน 20 ไร่ และสนับสนุนค่าไถเตรียมดินครั้งแรกให้เกษตรกร ไร่ละ 
500 บาท (200,000 ไร่) และค่าไถกลบเฉพาะพื้นที่ที่ปลูกและไถกลบพืชปุ๋ยสดไร่ละ 500 บาท (150,000 ไร่)  
ซึ่งกรมพัฒนาท่ีดินจะรับซื้อเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดคืนจากเกษตรกร จ านวน 6,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท 

3) วงเงินงบประมาณ : 383,490,000 บาท (สามร้อยแปดสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  
โดยของบประมาณสนับสนุนจากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ 2560 

4) ระยะเวลา : ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 
5.2 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

1) เป้าหมาย : ด าเนินการในพื้นที่ 35 จังหวัด จ านวน 2,000,000 ไร่ 
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2) วิธีด าเนินการ : ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเช่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร  
ไร่ละ 4,000 บาท ซึ่งธนาคารคิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี) โดยเรียกเก็บจากเกษตรกร 
ในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตลอดระยะเวลาโครงการ และ
ภาคเอกชนท่ีเข้าร่วมโครงการ รับซื้อผลผลิตผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. หรือสหกรณ์การเกษตร หรือ
เครือข่ายเกษตรกรของภาคเอกชนในท้องถิ่น โดยรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด กิโลกรัมละไม่ต่ ากว่า 8 บาท 

3) วงเงินสินเชื่อ : 8,000,000,000 บาท (แปดพันล้านบาทถ้วน) โดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคาร 
4) วงเงินงบประมาณ : 103,765,000 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ประกอบด้วย 1) งบด าเนินงาน จ านวน 24,765,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ  
2) งบเงินอุดหนุน (ค่าชดเชยดอกเบี้ย) จ านวน 79,000,000 บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) โดยของบสนับสนุน 
จากงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ 2560 

5) ระยะเวลา : ตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560 

มติ ครม. : เนื่องจากในคราวประชุม ครม. เมื่อวันท่ี 15 พ.ย. 2559 รมว.กษ. ช้ีแจงเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) : การปรับเปลี่ยนพื้นที่ 

ปลูกข้าว ปี 2559/60 รอบที่ 2 ที่เสนอขอในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 (ฤดูนาปรัง) จ านวน  
2.2 ล้านไร่ โดยส่งเสริมให้ปลูกพืชหมุนเวียน/พืชผสมผสาน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีโดยสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 

2. โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กษ. พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นสินค้าเกษตร 
ที่มีความต้องการสูงและท าให้เกษตรกรมีรายได้มากกว่าการปลูกข้าว แต่ในปัจจุบันมีปัญหาการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เอกชนจึงไม่รับซื้อผลผลิตเนื่องจากเกรงว่าอาจเกิดปัญหาการกีดกันทางการค้าหากมี 
การตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อย่างไรก็ดีการด าเนินการในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งในพื้นที่ปลูกข้าวที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง อีกทั้ ง กษ. ได้ท าความตกลงกับเอกชนที่จะรับซื้อ
ผลผลิตของเกษตรกรไว้แล้ว โดยเอกชนตกลงจะรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามมาตรการนี้ในราคาไม่ต่ ากว่ากิโลกรัม
ละ 8 บาท 

3. การด าเนินมาตรการนี้ เป็นการจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวให้มาท า
การเกษตรแบบหมุนเวียน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีแทนท่ีจะพึ่งพารายได้จากการปลูกข้าวเพียงอย่าง
เดียว ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังยังท าให้ผลผลิตข้าวมีความสมดุลกับความต้องการตลาด 

4. เพื่อสร้างความรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของมาตรการ จึงขอปรับเปลี่ยนช่ือมาตรการจาก 
“มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) : การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวปี 2559/60  
รอบที่ 2” เป็น “มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2559/60 ด้านการผลิต (เพิ่มเติม) : การปรับเปลี่ยนปลูกพืช
หมุนเวียน” 
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ซึ่ง ครม. พิจารณาแล้ว ลงมติว่า 
1. รับทราบและเห็นชอบการปรับเปลี่ยนช่ือมาตรการตามที่ รมว.กษ. ช้ีแจงเพิ่มเติม 
2. เห็นชอบในหลักการตามที่ กษ. เสนอ ส่วนงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. 
3. ให้ กษ. ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ รวมทั้งก ากับและตรวจสอบโครงการที่ได้รับอนุมัติ  

ทั้งโครงการใหม่ทั้งหมดมิให้มีการรั่วไหล โดยรายงานให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวทราบเป็นประจ า  
ทุก 3 เดือน 

4. ให้ กษ. รับความเห็นของ กค. พณ. สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2559 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151159 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบทบทวนโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล 

ปี พ.ศ. 2559 - 2562 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาทบทวนโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุน
สมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 – 2562 ดังนี ้

1. ขยายกลุ่มเป้าหมายเพ่ิมเติมจากเดิมสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร เพิ่มให้ครอบคลุมถึง
วิสาหกิจชุมชน 

2. เพ่ิมเติมรายการเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยเพิ่มอุปกรณ์การตลาด และโรงสีข้าวชุมชน ขนาดไม่เกิน 
5 ตัน เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในการรักษามาตรฐานคุณภาพผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
เกษตร 

3. ปรับลดภาระชดเชยดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน จากเดิมอัตราดอกเบี้ยตาม
โครงการในอัตรา MLR-1 (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 5) และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี นับแต่วันที่
สหกรณ์กู้ยืม โดยสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราร้อยละ 2 ระยะเวลาชดเชย 5 ปี 
เป็นรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.99 สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนรับภาระดอกเบี้ย
เงินกู้ในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ระยะเวลาชดเชย 5 ปี 

4. จัดสรรกรอบวงเงินชดเชยภาระดอกเบี้ยของรัฐบาลเพิ่มขึ้นจากเดิม 278,940 ,000 บาท เป็น 
556,485,000 บาท เพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณถัดไปตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2558 ดังนี ้

1.1 อนุมัติตามความเห็นส านักงบประมาณ (สงป.) ซึ่งสรุปได้ ดังนี ้
1.1.1 อนุมัติให้ กษ. ด าเนินโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพ่ือลด

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสส.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การด าเนินงานตามโครงการฯ ทันในฤดูกาลเก็บเกี่ยวและ
รวบรวมผลผลิตข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2559/60 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ต้นทุนสมาชิก ระยะเวลา 5 ปี (ปี 2558 - 2562) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,183,025,000 บาท จ าแนกเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการระยะน าร่อง ปี พ.ศ. 2558 วงเงิน 99,670,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 – 2562 วงเงิน 3,083,355,000 บาท 

1.1.2 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 99,670,000 บาท ท่ีได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิกระยะน าร่อง ปี พ .ศ. 2558 
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ จ านวน 770,000 บาท และเงินอุดหนุนสหกรณ์การเกษตรจัดหา
เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ 20 แห่ง จ านวน 98,900,000 บาท ทั้งนี้ ให้ กษ. 
ตรวจสอบ ความซ้ าซ้อนกับโครงการอื่นที่ด าเนินการในลักษณะเดียวกัน จัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบกลาง และขอท า
ความตกลงในรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับ สงป. อีกครั้งหนึ่ง 

1.1.3 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ ในระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 – 2562 จ านวน 
15,015,000 บาท ให้ กษ. ท ารายละเอียดเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามขั้นตอน โดย สงป. จะ
พิจารณาจัดสรรตามความจ าเป็น ตามผลการด าเนินโครงการที่เกิดขึ้นต่อไป 

1.1.4 อนุมัติกรอบวงเงินกู้จาก ธ.ก.ส. เพ่ือด าเนินโครงการในระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 – 
2562 วงเงิน 2,789,400,000 บาท เพื่อให้สหกรณ์กู้ยืมตามโครงการฯ โดยให้ ธ.ก.ส. ก าหนดอัตราดอกเบี้ย
โครงการฯ เป็น MLR-1 เช่นเดียวกับโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรปี 
2557/58 และโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาชดเชย 5 ปี นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์กู้ยืมในกรอบวงเงิน 278,940,000 บาท ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายช าระคืนเงินต้นและไม่รวมค่าชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ ธ.ก.ส. เสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณถัดไป ตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

1.2 ให้ กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการลดต้นทุนการผลิต เช่น การเช่านา 
เป็นต้น และให้รับความเห็นของ กค. อก. และ สศช. เกี่ยวกับการด าเนินโครงการในระยะน าร่อง ควรให้มีการเผยแพร่
หลักเกณฑ์การคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการรักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลการเกษตรที่
ถูกต้องให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ การเลือกชนิดหรือประเภทของเครื่องจักรกลการเกษตรควรพิจารณาให้เหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ สภาพของดินและชนิดพืชที่จะเพาะปลูก ตลอดจนศักยภาพการให้บริการของแต่ละสหกรณ์ และควรพิจารณา
เครื่องจักรกลการเกษตรที่ด าเนินกิจการด้วยคนไทยเป็นทางเลือกแรก นอกจากนี้ ให้หารือกับ มท . เพื่อบูรณาการ
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ และวิธีด าเนินการตามโครงการฯ กับแผนงาน/โครงการการด าเนินมาตรการส าคัญ
เร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน รวมทั้งติดตามและประเมินผล
ส าเร็จและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของโครงการฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นที่ยอมรับและน ามาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง
โครงการฯ ให้สมบูรณ์ เหมาะสมและเกิดความยั่งยืน ก่อนที่จะขยายผลโครงการฯ ในระยะต่อไป ไปพิจารณา



7 

 

ประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
1.3 ให้ กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดท าทะเบียนเกษตรกรให้ชัดเจนเพื่อให้ความช่วยเหลือได้

เหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุม ครม . เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2558 
และ 28 เม.ย. 2558 เกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรเพื่อน ามาก าหนดแนวทางการดูแลความเป็นอยู่และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

2. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2559 อนุมัติขยายกลุ่มเป้าหมายและขยายรายการเครื่องจักรกลทางการ
เกษตร ในโครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก ระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 
– 2562 ตามที่ กษ. เสนอ ทั้งนี้ ให้กลุ่มเกษตรกรที่ขอขยายเป้าหมายในครั้งนี้จะต้องเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมายกับ กษ. เท่านั้น และในการขยายรายการเครื่องจักรกลทางการเกษตรตามโครงการฯ ต้องเป็น
รายการเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่จ าเป็นต่อการด าเนินกิจการการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในด้านปริมาณและ
คุณภาพ การแปรสภาพผลผลิตและการสนับสนุนระบบการผลิตทางการเกษตรอุตสาหกรรม โดยไม่รวมถึงครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง เป็นต้น เน่ืองจากไม่ท าให้เกิดการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตรโดยตรง ตามความเห็นของ สงป. 

3. ผลการด าเนินการที่ผ่านมา 
3.1 กสส. ได้รับอนุมัติงบประมาณ ลักษณะเงินอุดหนุนในการจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร  

เพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ 20 แห่ง โดยสหกรณ์เป้าหมายสงค์ขอรับเงินอุดหนุน 19 แห่ง อีก 1 แห่ง ไม่ประสงค์
ขอรับเงินอุดหนุน สงป. จึงได้โอนเงินงบประมาณให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลักษณะเงินอุดหนุน ในการจัดซื้อเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรเพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ 19 แห่ง จ านวน 92,970,000 บาท เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2558 กสส. 
แจ้งสหกรณ์เป้าหมายด าเนินการจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรโดยด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ทั้งนี้ สหกรณ์ด าเนินการจัดซื้อและรับมอบเครื่องจักรกล
ทางการเกษตรเรียบร้อยแล้ว 19 แห่ง ซึ่งมีเงินคงเหลือจากการจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร กสส. ได้ส่งคืน สงป. 
เรียบร้อยแล้ว 

3.2 การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรของสหกรณ์ที่ปลูกข้าว 8 แห่ง ให้บริการรถเกี่ยวข้าวแก่
สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร จ านวนพื้นที่ 4,132 ไร่ ราคาให้บริการสมาชิก ไร่ละ 300 – 500 บาท สามารถลด
ต้นทุนการเก็บเกี่ยวได้ไร่ละ 100 – 300 บาท (เอกชนให้บริการรถเกี่ยวไร่ละ 550 – 600 บาท) และสหกรณ์ที่ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4 แห่ง ให้บริการเครื่องสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แก่สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร จ านวน 2,816.77 ตัน 
สามารถลดต้นทุนการสีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ตันละ 200 บาท (เอกชนให้บริการสีข้าวโพดประมาณตันละ 230 บาท  
หรือกิโลกรัมละ 0.23 บาท) 

4. จากการด าเนินงานท่ีผ่านมายังพบว่า การด าเนินโครงการดังกล่าว ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของสมาชิกสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในส่วนที่เป็นต้นทุนการเก็บเกี่ยวผลผลิตลดลงได้จริง ดังนั้น  
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จึงควรให้ความช่วยเหลือครอบคลุมองค์กรเกษตรกรที่เกษตรกรสังกัดอยู่ ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในการยกระดับองค์กร
ให้เป็นที่พึ่งในระดับชุมชน นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ประสบปัญหาอุปสรรคในการจัดการด้านคุณภาพของสินค้า
เกษตรกร ดังนั้น เพื่อให้มีการจัดการผลผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว หลังเก็บเกี่ยว และการแปรรูปที่มีคุณภาพ เพื่อลดการ
สูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด จึงจ าเป็นจะต้องสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดเพื่อรักษา
คุณภาพผลผลิต เช่น ฉาง ไซโล เครื่องอบลดความช้ืน ลานตาก เป็นต้น รวมถึงโรงสีข้าวชุมชนขนาดไม่เกิน 5 ตัน 

5. สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรในแต่ละชุมชนและ
ด าเนินงานโดยไม่แสวงหาก าไร การด าเนินธุรกิจอาจจะมีก าไรบ้างก็น าไปแบ่งปันกันในรูปของเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ
และปันผลตามหุ้น ลักษณะการด าเนินงานเป็นการให้บริการและแก้ปัญหาในระดับชุมชนโดยเฉพาะเรื่องราคาพืชผล
การเกษตร และเป็นการด าเนินงานภายใต้กลไกท่ีเป็นมาตรฐานของรัฐ ดังน้ัน เพ่ือช่วยเหลือสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชนให้เข้าถึงแหล่งทุน จึงขอปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ในการเข้าถึงแหล่งทุนของรัฐบาล ส่งผลให้องค์กรดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ถึงมือเกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

มติ ครม. : เนื่องจากในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2559 รมว.กษ. เสนอเพิ่มเติมว่า ขอเปลี่ยนช่ือโครงการ 
จากเดิม “โครงการส่งเสริมการให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนสมาชิก” เป็น “โครงการส่งเสริม 
การให้บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณ์การตลาดเพื่อลดต้นทุนสมาชิก” เพื่อให้โครงการนี้สามารถ
ด าเนินการได้ครบวงจรการผลิตและการแปรรูป และครอบคลุมถึงรายการอุปกรณ์การตลาดที่จ าเป็นเพื่อรักษาคุณภาพ
ผลผลิตและการแปรรูป เช่น ฉาง ไซโล ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น เป็นต้น 
ซึ่ง ครม. พิจารณาแล้วลงมติว่า 

1. เห็นชอบการเปลี่ยนช่ือโครงการตามที่ รมว.กษ. เสนอเพิ่มเติม 
2. อนุมัติให้ขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากเดิม โดยให้ครอบคลุมถึงวิสาหกิจชุมชนและให้เพิ่มเติมรายการ

อุปกรณ์การตลาด และโรงสีข้าวชุมชน ขนาดไม่เกิน 5 ตัน ตามที่ กษ. เสนอ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้
โครงการในระยะขยายผล ปี พ.ศ. 2559 – 2562 ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. ทั้งนี้ ให้ กษ. รับความเห็นของ 
กค. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

3. ให้ กษ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สศช. และ สงป. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการ โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ประเภทเครื่องจักรกลการเกษตร เง่ือนไขในการเข้าร่วมโครงการ และการบริหารจัดการเครื่องจักรให้
ชัดเจน โดยให้ค านึงถึงความเท่าเทียมและเป็นธรรมในการคัดเลือกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วม
โครงการ แล้วด าเนินการต่อไปได้และให้รายงาน ครม. ทราบด้วย 

4. ให้ กษ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ พณ. และ มท. จัดท าทะเบียนรายช่ือโรงสีคุณธรรมในทุกจังหวัด  
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการด าเนินนโยบายร่วมกับรัฐบาลต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2559 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151159 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบในการน าเสนอท่าทีร่วมของอาเซียนในประเด็นเกี่ยวกับเกษตร (ASEAN Common Position 

on Issues Related to Agriculture) ในการประชุม UNFCCC COP 22 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง
วันท่ี 7-18 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองมาร์ราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างท่าทีร่วมของอาเซียนในประเด็นเกี่ยวกับการเกษตร (ASEAN Common Position 
on Issues Related to Agriculture) ส าหรับการประชุม UNFCCC COP 22 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง 
วันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองมาร์ราเกซ ราชอาณาจักรโมร็อกโก ทั้งนี้ เนื่องจากการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ 
ภาคเกษตรจะมีขึ้นในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 

2. มอบหมายให้ส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมในฐานะเป็นผู้แทนหลักของประเทศไทยส าหรับ UNFCCC 
(UNFCCC Focal Point) น าท่าทีร่วมของอาเซียนในประเด็นเกี่ยวกับการเกษตร (ASEAN Common Position on 
Issues Related to Agriculture) ผนวกเข้ากับท่าทีของประเทศไทยในภาคเกษตร เพื่อให้คณะผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบัติภารกิจเจรจาในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา UNFCCCสมัยที่ 22 น าไปใช้ประกอบในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว
ต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ยืนยันจุดยืนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ทางประเทศสมาชิกอาเซียนได้เสนอเป็นจุดยืนระดับภูมิภาค

ไปแล้วในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SBSTA 44 
2. ยืนยันจุดยืนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ก าหนดไว้ส าหรับการประชุม SBSTA 45 
3. ยืนยันจุดยืนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรดังระบุในข้อตกลงปารีส 
๔. ประเทศสมาชิกอาเซียนขอเรียกร้องให้สนธิสัญญาสนับสนุนกลไกส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อน

กิจกรรมในภาคการเกษตร ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นความส าคัญของกลไกเทคโนโลยีมิใช่เพียงอ านวยความสะดวก  
ในการเข้าถึงเทคโนโลยี แต่เป็นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในบริบทท่ีเหมาะสม ดังเช่นในการท าโซนระบบนิเวศ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อผลักดันและปกป้องผลประโยชน์ของอาเซียนในเวทีระดับ
ภูมิภาคและนานาชาติ โดยการพฒันาจุดยืนของอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน
ส าหรับประเด็นส าคัญๆ ของภูมิภาค รวมทั้งประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เกษตร ระบบการท าฟาร์ม ตลอดจนในบริบทของสังคมและองค์กร 
5. ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นความส าคัญของกลไกการเงินของสนธิสัญญาในการสนับสนุนการด าเนินงานและ

การขยายผลของการปฏิบัติการทางการเกษตรรวมทั้งเทคโนโลยี ตลอดจนมาตรการในการปรับตัวรองรับผลกระทบต่อ 
ภาคการเกษตรจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นว่า ความจ ากัดด้านทรัพยากร 
ทางการเงินจะเป็นอุปสรรคส าคัญซึ่งจ ากัดความสามารถในการพัฒนาระบบการปรับตัวรองรับผลกระทบจาก  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร และเรียกร้องให้สนธิสัญญาเพิ่มเงินงบประมาณและสนับสนุน  
ทางการเงินเพื่อให้ภาคการเกษตรมีความยืดหยุ่นรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6. ประเทศสมาชิกอาเซียนเรียกร้องให้สนธิสัญญาให้การสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพในการขับเคลื่อน
แผนด้านสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร โดยมีส่วนร่วมในกระบวนการระดับภูมิภาคและระดับโลกที่จัดตั้งขึ้นไว้แล้ว 
(ภายในและนอกสนธิสัญญา) โดยแต่ละประเทศควรได้รับการสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนทางเทคนิค และได้รับความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคหรือทางวิชาการ 

7. ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเห็นว่า ควรน าประเด็นบทบาทของสตรีและสังคมบรรจุไว้ในมาตรการปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร ทั้งนี้กลไกเพื่อให้สตรีมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
และการใช้ในยุทธศาสตร์การปรับตัว และการเงิน รวมทั้งการพัฒนาหลักการและขั้นตอนในการปฏิบัติการเพื่อป้องกัน
และส่งเสริมให้สตรีเข้าถึงโครงการด้านการปรับตัวระดับชาติเป็นประเด็นส าคัญ 

8. ประเทศสมาชิกอาเซียนขอให้สนธิสัญญาให้การสนับสนุนโดยใช้กลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีส าหรับ 
การด าเนินการในภาคการเกษตร ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเห็นความส าคัญของกลไกด้านเทคโนโลยีซึ่งไม่ใช่เพียงอ านวย
ความสะดวกในการเข้าถึงเทคโนโลยี แต่ยังสนับสนุนการใช้เทคโนโลยียังเหมาะสม รวมถึงการจัดโซนระบบนิเวศเกษตร 
ระบบการท าฟาร์ม ด้านสังคม และองค์กร 

9. ยืนยันจุดยืนการสนับสนุนประเด็นเกี่ยวกับภาคการเกษตรดังที่ระบุไว้ในข้อเสนอระดับภูมิภาคอาเซียน  
ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SBSTA 44 บนพื้นฐานจากแนวทางปฏิบัติการในการส่งเสริมการเกษตรแบบ 
ชาญฉลาดต่อสภาพภูมิอากาศ น าเสนอโดยประเทศเวียดนามในนามของประเทศสมาชิกอาเซียน 

10. ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาการด าเนินการด้านการปรับตัวรองรับผลกระทบและจัดล าดับความส าคัญในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมที่ระบุไว้ในแผน INDC ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ INDC ของประเทศสมาชิกอาเซียน มีข้อเสนอการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรที่มีความเป็นไป
ได้สูง ดังนี้ 

1) การจัดตั้งระบบเตือนภัย (EWS) และการบริการข้อมูลสภาพภูมิอากาศ (กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า สิงคโปร์ ไทย) 
2) การปรับปรุงการวางแผนและการด าเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย 

เวียดนาม) 
3) การปรับปรุงลุ่มน้ าและการจัดการทรัพยากรน้ า (ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว) 
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4) การปรับปรุงระบบชลประทาน (กัมพูชา อินโดนีเซีย พม่า มาเลเซีย ลาว) 
5) การจัดการความเสี่ยงภัยโดยการประกันภัย (เวียดนาม) 
6) การจัดการปศุสัตว์รวมทั้งการควบคุมโรคปศุสัตว์ (พม่า เวียดนาม) 
7) การวางแผนและงานมาตรการเชิงนโยบาย (บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย 

เวียดนาม) 
8) การประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และการจัดการชายฝั่ง (บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย) 
9) การก าหนดนโยบายด้านความมั่นคงทางอาหาร (อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม) 
10) ปรับปรุงระบบการผสมผสานระหว่างพืชและปศุสัตว์ 
11) การจัดการ peatland ส าหรับการเกษตร 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตาที่ กษ. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนท่าทีร่วมของอาเซียนในประเด็นเกี่ยวกับ
เกษตร (ASEAN Common Position on Issues Related to Agriculture) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้ กษ. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
เหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้ กษ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่อง
เร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี ้
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2559 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151159 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช าระราคาและค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ 

ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช าระราคา
และค่าทดแทนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญเพื่อก าหนดให้การช าระ
ราคาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จัดซื้อให้จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช าระราคาและค่าทดแทนที่ดินหรือ

อสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2536 มาตรา 3 (2) ได้ก าหนดให้
การช าระราคาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จัดซื้อท่ีดิน ซึ่งมีราคาเกิน 8 ล้านบาทขึ้นไป ส าหรับจ านวนเงิน 8 ล้านบาทแรก
ให้จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด ส่วนที่ราคาเกิน 8 ล้านบาท ให้จ่ายเป็นเงินสดร้อยละ 25 และจ่ายเป็นพันธบัตรของรัฐบาล
ร้อยละ 75 

2. กษ. โดยส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีนโยบายที่จะเร่งรัดการจัดซื้อที่ดินเพื่อน ามา
จัดให้แก่ผู้ไร้ที่ดินท ากินที่ข้ึนทะเบียนขอรับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. แต่เนื่องจาก ส.ป.ก. ไม่สามารถจัดซื้อท่ีดินจากเจ้าของ
ที่ดินแปลงใหญ่ได้ เพราะเจ้าของที่ดินไม่ต้องการรับช าระราคาที่ดินเป็นพันธบัตรรัฐบาล จึงไม่ขายที่ดินให้ ส .ป.ก. ทั้งนี้ 
ปัจจุบัน ส.ป.ก. มีการจัดซื้อที่ดินในราคาเกินกว่าแปลงละ 8 ล้านบาทได้เพียงแปลงเดียวในปี พ.ศ. 2543 ที่จัวหวัด
พะเยา 

3. ปัจจุบันเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมมีสภาพคล่องสูงขึ้นเพียงพอที่จะช าระราคาที่ดินเป็นเงินสด
ได้ทั้งจ านวน ประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน ที่  กค 0900/9674 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 
กระทรวงการคลัง (กค.) มีความเห็นว่าการก าหนดให้มีการช าระราคาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จัดซื้อเพื่อการปฏิรูปที่ดิน 
โดยให้ กค. เป็นผู้ออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อการช าระราคาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับหลักการและ
วัตถุประสงค์ในการกู้เงินของ กค. ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเร่งรัดจัดซื้อที่ดินเพื่อน ามาจัด
ให้แก่ผู้ ไร้ที่ดินท ากินที่ขึ้นทะเบียนขอรับการจัดที่ดินจากส านักงาน 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารหนี้สาธารณะสมควรแก้ไขโดยให้ใช้เงินสดจาก
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในการจัดซื้อที่ดินและหาก ส.ป.ก. มีเงินสดไม่เพียงพอในการจัดซื้อที่ดินเพื่อ
น ามาปฏิรูป ให้เสนอขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจากรัฐบาลเพื่อใช้ในการด าเนินการดังกล่าว 

4. ส.ป.ก. จึงได้จัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช าระราคาและค่าทดแทนที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งตามหนังสือ กค. ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/16167  
ลงวันท่ี 1 กันยายน 2557 กค. มีความเห็นว่า กรณีตามร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช าระ
ราคาและค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ก าหนดให้ “การช าระราคาที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพย์ที่จัดซื้อให้จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด” เป็นการก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการช าระราคา
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 35 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ 
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518 ที่ได้ก าหนดเกี่ยวกับวิธีการจ่ายเงิน
ค่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส.ป.ก. จัดซื้อไว้เป็นการเฉพาะแล้ว โดยไม่ต้องระบุให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

5. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช าระราคาและค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ ส .ป.ก. จัดซื้อ  
โดยให้จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด ดังนี ้

พระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการช าระราคาและค่าทดแทนที่ดินหรือ

อสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2520 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2536 

ร่างพระราชกฤษฎกีาฯ ที่ กษ. เสนอ 

มาตรา 3 การช าระราคาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่
จัดซื้อให้จ่ายเป็นเงินสดหรือเงินสดและพันธบัตรของ
รัฐบาล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่จัดซื้อซึ่งมีราคาไม่เกิน
แปดล้านบาทให้จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด 

(2) ที่ดินหรือสังหาริมทรัพย์ที่จัดซื้อซึ่งมีราคาเกิน
แปดล้านบาทขึ้นไป ส าหรับจ านวนเงินแปดล้านบาทแรก
ให้จ่ายตาม (1) ส่วที่เกินแปดล้านบาทให้จ่ายเป็นเงิน
สดร้อยละยี่สิบห้าและจ่ายเป็นพันธบัตรของรัฐบาลร้อย
ละเจ็ดสิบห้า เว้นแต่ในกรณีส่วนที่จะต้องจ่ายเป็น
พันธบัตรรัฐบาลมีจ านวนต่ ากว่านึ่งหมื่นบาทให้จ่าย
เป็นเงินสด 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 3 แห่งพระราช
กฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช าระราคา 
และค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช าระราคาและ 
ค่าทดแทนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2536 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา 3 การช าระราคาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่
จัดซื้อให้จ่ายเป็นเงินสดทั้งหมด” 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช าระราคาและค่าทดแทนที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้ว
ด าเนินการต่อได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ กค.  และ สงป. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2559 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151159 
 
เรื่อง : งบการเงินและรายงานประจ าปี 2556 ขององค์การสะพานปลา 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การสะพานปลาปี 2556 และรายงาน
ประจ าปี 2556 ขององค์การสะพานปลา (อสป.) 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. รายงานงบการเงิน ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 

2556 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของทุนและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
ของ อสป. แล้ว เห็นว่า งบการเงินนี้ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยงบการเงิน
มีสาระส าคัญ ดังนี้ 

หน่วย : บาท 
รายละเอียด ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2555 การเปลี่ยนแปลง 

สินทรัพย์ 703,329,876 754,524,796 ลดลง     51,194,920) 
หนี้สิน 536,664,047 569,321,680 ลดลง     (3,657,633) 
ส่วนของทุน 166,665,829 185,203,115 ลดลง     (18,537,286) 
รายได้ 197,987,339 240,120,640 ลดลง     (42,133,301) 
ค่าใช้จ่าย 16,718,756 255,69,367 ลดลง     (38,850,611) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (18,731,418) (15,448,727) เพิ่มข้ึน      3,282,69 

2. ผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2556 ที่ส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 
2.1 งานให้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง โดยได้ให้บริการสถานที่ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ า  

และจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ า โดยมีปริมาณสินค้าสัตว์น้ าทั้งสิ้น 458,103 ตัน มูลค่า 17,074 ล้านบาท และได้ด าเนิน
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมง เช่น โครงการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าแปรรูป โครงการซื้อขายสินค้า

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (อสป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์แปรรูป FMO เป็นต้น โดยมีก าไรสุทธิ จ านวน 0.01 ล้านบาท รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณลงทุน
เพื่อขยายงานและซ่อมแซมบ ารุงรักษาสิ่งก่อสร้างต่างๆ ซึ่งใช้ขนถ่าย และจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ า จ านวน 5.93 ล้านบาท 

2.2 งานสินเช่ือการประมง โดยให้สินเช่ือเครื่องมือและอุปกรณ์ท าประมงและโครงการซ่อมแซมปรับปรุง
เรือประมงแก่ชาวประมง คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 31.36 ล้านบาท 

2.3 งานส่งเสริมการประมง ได้แก่ โครงการส่งเสริมอาชีพประมงให้ทุนการศึกษาด้านการประมง สนับสนุน
การด าเนินงานของสมาคม กลุ่มสหกรณ์ สมทบช่วยเหลือชาวประมงกรณีฉุกเฉิน สมทบจัดพิมพ์เอกสารวารสารและ
ข่าวสารเกี่ยวกับการประมง รวมทั้งสิ้น 2.05 ล้านบาท 

3. ผลงานเด่น ในปี 2556 ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยได้จัด
ให้มี Show room บริเวณใต้อาคารแฟลตพนักงานถนนเจริญกรุงเพื่อจ าหน่ายสินค้า เช่น สัตว์น้ ามีชีวิต สัตว์น้ าแปรรูป 
อาหารส าเร็จรูป เป็นต้น (2) โครงการฝึกอบรมกลุ่มแม่บ้านในชุมชนประมง โดยได้บูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานจัด
ฝกึอบรมให้กับกลุ่มแม่บ้านชุมชนประมงในพ้ืนท่ีอ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และอ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

4. แผนงานและโครงการที่ส าคัญในปีงบประมาณ 2557 อสป. ได้จัดท าโครงการต่างๆ ภายใต้กลยุทธ์ตามแผน
วิสาหกิจปี 2557 – 2561 ซึ่งในแผนปฏิบัติการจะประกอบด้วยโครงการ 22 โครงการ ใน 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 

4.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและเป็นธรรม ประกอบด้วย 7 โครงการ  
เช่นโครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ าสะพานปลากรุงเทพเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น 

4.2 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ ประกอบด้วย 5 โครงการ เช่น โครงการสนับสนุนและ
พัฒนาการประมง เป็นต้น 

4.3 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างสังคมประมงไทยให้เข้มแข็ง ประกอบด้วย 3 โครงการ เช่น โครงการอบรมฝึกฝน
อาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชนประมง เป็นต้น 

4.4 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ ประกอบด้วย 7 โครงการ เช่น โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม เป็นต้น 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2559 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151159 
 
เรื่อง : การช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอัตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร  
ผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้มีค าสั่งที่ 847/2559 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2559  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอัตราการช่วยเหลือ

เยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 
2559 โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงการคลัง (กค.) ผู้แทนส านักงบประมาณ 
(สงป.) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (มท.) เป็นกรรมการ มีอ านาจหน้าที่ในการ (1) พิจารณาอัตราการช่วยเหลือเยียวยา
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 
2559/60 และ (2) รายงานผลการพิจารณาอัตราการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60  
กรณีได้รับผลกระทบให้ กค. กษ. มท. และ ครม. เพื่อทราบ 

2. คณะกรรมการพิจารณาฯ ได้มีการประชุมเมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2559 สรุปได้ดังนี้ 
2.1 หลักการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 

2.1.1 ช่วยเหลือเยียวยาแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2559/60 ที่มีพื้นที่การผลิตและประสบ
อุทกภัยตามประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) และขึ้นทะเบียนเกษตรกรต่อ 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์ ก่อนวันประกาศเขตให้ความช่วยเหลือฯ 

2.1.2 ช่วยเหลือเยียวยาเฉพาะภัยพิบัติ (อุทกภัย) ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2559/60 (ช่วงภัยวันที่  
18 พฤษภาคม 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560) หรือจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนของประเทศไทยเท่าน้ัน  ซึ่งเป็น 
การช่วยเหลือเพิ่มเติมจากระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

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

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินโดยรวดเร็ว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1.3 พิจารณาความช่วยเหลือเยียวยาฯ เป็นหน่วยครัวเรือน เนื่องจากภาระความเดือดร้อนจากปัญหา
ภัยพิบัติ (อุทกภัย) กระทบต่อโอกาสการสร้างรายได้เพื่อเป็นค่าด ารงชีพให้ผ่านพ้นช่วงน้ าท่วม 

2.2 ได้พิจารณาความเหมาะสมของอัตราการช่วยเหลือเกษตรกรโดยพิจารณา 2 มิติ ได้แก่ (1) ด้านต้นทุน 
(รายการต้นทุนที่เป็นฐานการค านวณอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่น ามาคิดค านวณ) และ (2) ด้านรายได้ 
(เทียบเคียงกับหลักรายได้ขั้นต่ าของแรงงาน วันละ 300 บาท เป็นระยะเวลาประมาณ 10 วัน) จะให้ผลของอัตราการ
ช่วยเหลือที่ใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 3,000 บาทต่อครัวเรือน ประกอบกับหลักการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยา
ผลกระทบเพียงบางส่วนจากมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือค่าเสียโอกาสด้านรายได้เต็มจ านวนที่พึงได้หากไม่ประสบ
อุทกภัย ซึ่งพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบอุทกภัยส่วนใหญ่จะเผชิญสถานการณ์น้ าไหลหลาก น้ าเอ่อล้นตลิ่ง และไหลเข้าท่วม
พื้นที่เกษตรกรรมเป็นระยะเวลาไม่นานเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศลาดต่ าจากที่สูงภาคเหนือลาดต่ าถึงภาคกลาง
สอดคล้องกับทิศทางการไหลของน้ าโดยธรรมชาติ โอกาสการสร้างรายได้นอกภาคเกษตรเพื่อใช้ด ารงชีพรวมทั้งรายได้ใน
ภาคเกษตรกรที่ใช้พื้นที่น้อยแต่มีมูลค่าสูงจึงมีความเป็นไปได้เมื่อระดับน้ าลดลง ความเหมาะสมของอัตราการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ควรจะเป็นอย่างสมเหตุสมผลจึงเท่ากับครัวเรือนละ 3,000 บาท 

2.3 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการและอัตราการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60  
กรณีได้รับผลกระทบ ทั้งน้ี เห็นควรช่วยเหลือเฉพาะกรณีอุทกภัย 2559/60 เท่าน้ัน 

มติ ครม. : รับทราบตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. และ กค. รับความเห็นของ สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2559 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151159 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อให้บริษัทที่รับประกันภัยสามารถจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่หน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย 
บ าบัด บรรเทา หรือจัดความเสียหายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตรายได้ทันต่อสถานการณ์ และ 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. อก. ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ โดยมีสาระส าคัญเป็น

ปรับปรุงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับ 
ความตกลงตามพิธีสาร 7 ตามกรอบความตกลงอาเซียน ว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการขนสินค้าผ่านแดนระหว่าง
ประเทศอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of goods in Transit) และกฎหมาย
ภายในประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 26 ก.ค. 2559 
2.1 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ อก. เสนอ และให้ส่ง สคก. 

ตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของ สลค. เกี่ยวกับการยกระดับคณะกรรมการวัตถุอันตรายขึ้นเป็นคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการอาจไม่สอดคล้องกับมติ ครม . เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2549  
(เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างกฎหมาย) ซึ่งก าหนดแนวทางปฏิบัติในการ
เสนอร่างกฎหมายว่าไม่ควรมีข้อก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เว้นแต่มีความจ าเป็นเพื่อให้มีการ
ประสานนโยบายหรือเป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรีโดยตรงที่ก าหนดนโยบายหรือบริหารกฎหมายนั้น และข้อสังเกตของ 
สธ. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : อก./กษ. (วก./ปศ./กสก./กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพ
อนามัย ทรัพย์สินสาธารณะ หรือสิ่งแวดล้อมได้ทันที โดยไม่ต้องรอการ
พิสูจน์ความผิด ซึ่งจะท าให้การเคลื่อนย้าย บ าบัด หรือก าจัดวัตถุอันตราย
ได้อย่างรวดเร็ว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บัญญัติแห่งชาติต่อไป 
2.1 ให้ อก. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
2.2 รับทราบแผนการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติตามที่ อก. เสนอ 

3. อก. เสนอว่า ตามมาตรา 20 (1/1) แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ก าหนดให้มีการประกันภัย
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัย ชีวิตหรือทรัพย์สินซึ่งเกิดจากการประกอบกิจการกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ได้ท าร่างประกาศกระทรวงฯ โดยจัดให้มีการประกันภัยการขนส่งวัตถุอันตรายขึ้น 3 ส่วน คือ 

3.1 เป็นการประกันภัยความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งในกรณีนี้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ กฎหมายระบุให้บริษัทผู้รับประกันภัยต้องจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยทันที ไม่เกินรายละ 300,000 บาท โดยไม่ต้องสืบสวนหาตัวผู้กระท าความผิด 

3.2 เป็นการประกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไม่น้อยกว่าสองล้านบาทส าหรับเหตุการณ์
แต่ละครั้ง 

3.3 เป็นการประกันภัยความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมสัตว์ พืช ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพย์ของแผ่นดิน หรือ
ทรัพย์ไม่มีเจ้าของ ซึ่งอยู่ในวงเงินไม่ต่ ากว่าห้าล้านบาทส าหรับเหตุการณ์แต่ละครั้ง 

4. แต่เนื่องจากในการประกันภัยส่วนท่ีสาม ตามข้อ 3.3 นั้น มีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการจ่ายค่าเสียหาย โดยเมื่อเกิด
ความเสียหายต้องรอการสืบหาผู้กระท าผิดหรือหลักฐานการกระท าผิดก่อน จึงจะมีการจ่ายค่าเสียหายในการด าเนินการ
เข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดหางบประมาณ 
มาด าเนินการ บางครั้งต้องรองบประมาณ ท าให้ไม่สามารถเคลื่อนย้าย บ าบัด หรือก าจัดวัตถุอันตรายได้อย่างรวดเร็ว  
ซึ่งอาจมีผลท าให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทวีความรุนแรง และครอบคลุมพื้นท่ีกว้างขึ้น 

5. คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535 ได้มีการหารือประเด็นเรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย บ าบัด ก าจัดวัตถุอันตรายโดยไม่
ต้องรอการพิสูจน์ถูกผิดกับคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ผู้แทนสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย และผู้แทนสมาคมผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งวัตถุอันตราย (HASLA) แล้ว เห็นว่าการด าเนินการเพื่อ
เคลื่อนย้าย บ าบัด ก าจัดวัตถุอันตรายออกจากพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุอย่างรวดเร็วจะลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมได้ แต่เนื่องจากการประกันภัยเป็นการประกันความรับผิด การจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จะกระท าได้ต่อเมื่อมีการพิสูจน์ความผิดก่อน จึงท าให้บริษัทประกันภัยไม่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ และเมื่อน ามา
เทียบเคียงกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่ได้มีการก าหนดให้มีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น
ให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์ความผิด ดังนั้น เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นได้ทันที โดยไม่ต้องรอสืบหาผู้กระท าผิด จึงจ าเป็นต้องก าหนดเรื่องการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไว้เป็นการเฉพาะ
ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 



21 

 

6. อก. ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับการก าหนดให้มีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ได้รับความเสียหายโดยไม่
ต้องรอพิสูจน์ความผิดดังกล่าว โดยขอให้น าไปเพิ่มเติมเป็นหลักการในร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของ สคก. ตามข้อ 2. 

7. แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
7.1 ร่างมาตรา 3 เพิ่มเติมบทนิยามค าว่า “ค่าเสียหายเบื้องต้น” 
7.2 ร่างมาตรา 4 เพิ่มเติมวรรคสอง และวรรคสาม ของมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 

2535 โดยก าหนดให้กรณีที่วัตถุอันตรายก่อให้เกิดความเสียหาย ให้บริษัทที่รับประกันภัยไว้จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบที่เข้าช่วยเหลือ เคลื่อนย้าย บ าบัด บรรเทา หรือขจัดความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยจะก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราไว้ในกฎกระทรวง 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ อก. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา
รวมกับร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. โดยรับข้อสังเกต
ของ คค. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และ 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ตามที่ อก. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2559 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ.เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151159 
 
เรื่อง : ความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินระหว่างอาเซียนและอียู ในโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป เพิ่มเติม (ASEAN Regional Integration Support from the EU: ARISE 
Plus) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่ความคุ้มครองในอาเซียน (Biodiversity 
Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN: BCAMP) และโครงการการใช้ป่าพรุ 
ที่ยั่งยืนและการบรรเทาหมอกควันในอาเซียน (Sustainable Use of Peatland and Haze Mitigation in 
ASEAN: SUPA) 

 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (Financing Agreement: FA) ส าหรับ
โครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรปเพิ่มเติม (ASEAN Regional Integration 
Support from the EU: ARISE Plus) โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่ 
ความคุ้มครองในอาเซียน (Biodiversity Conservation and Management of Protected Areas in ASEAN: 
BCAMP) และโครงการการใช้ป่าพรุที่ยั่งยืนและการบรรเทาหมอกควันในอาเซียน (Sustainable Use of Peatland  
and Haze Mitigation in ASEAN: SUPA) รวม 3 ฉบับ โดยหากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่
ไม่ใช่สาระส าคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ กต . ด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม.  
เพื่อพิจารณาอีก จากน้ันให้ท ารายงานผลเพื่อเสนอ ครม. ทราบต่อไป 

2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนาม และให้ กต. แจ้งเลขาธิการอาซียนผ่านคณะผู้แทน
ถาวรไทยประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่ารัฐบาลไทยเห็นชอบต่อความตกลงฯ ทั้ง 3 ฉบับ และให้เลขาธิการอาเซียน
หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในความตกลงดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. โครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้กรอบอาเซียน – สหภาพยุโรป ที่ด าเนินการผ่านงบประมาณของฝ่าย

สหภาพยุโรป จะต้องผ่านการจัดท าความตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงิน โดยที่ผ่านมาไทยได้ให้ความเห็นชอบความ  

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

ส่งเสริมการบูรณาการเศรษฐกิจและสนับสนุนการด าเนินการตาม
แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รักษาและบริหารจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนมุ่งสร้างชีวิตความเป็นอยู่ด้านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการบริหารจัดการป่าพรุ และลดผลกระทบ
ของไฟป่าและหมอกควัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ตกลงให้การสนับสนุนด้านการเงินในโครงการต่างๆ เช่น โครงการ ARIES โครงการกลไกการหารือระดับภูมิภาคระหว่าง
สหภาพยุโรป – อาเซียน (Regional EC – ASEAN Dialogue Instrument : READI) โครงการ EU Support to Higher 
Education in ASEAN Region (EU SHARE) เป็นต้น พร้อมอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนลงนามในความตกลงฯ ร่วมกับ
ผู้แทนสหภาพยุโรป 

2. ในปี 2559 สหภาพยุโรปเสนอให้อาเซียนพิจารณาโครงการความร่วมมือระหว่างกัน 3 โครงการส าคัญ 
คือ โครงการการรวมตัวเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป เพิ่มเติม (ARISE Plus) โครงการการอนุรักษ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการพื้นที่ความคุ้มครองในอาเซียน (BCAMP) และโครงการการใช้ป่าพรุที่ยั่งยืน
และการบรรเทาหมอกควันในอาเซียน (SUPA) โดยจะได้รับเงินสนับสนุนหลักจากสหภาพยุโรปภายใต้กรอบอาเซียน – 
สหภาพยุโรป ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องพิจารณาให้ข้อคิดเห็น และ/หรือให้ความเห็นชอบร่างความตกลง
ให้ความสนับสนุนด้านการเงิน (FA) ของท้ัง 3 โครงการข้างต้น ได้แก่ 

2.1 ร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินในโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
อาเซียนจากสหภาพยุโรป เพ่ิมเติม (ARISE Plus) เป็นโครงการสานต่อความร่วมมืออาเซียน – สหภาพยุโรป ภายใต้
โครงการ ARISE ที่ก าลังจะหมดอายุลง สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์  
สรุปรายละเอียด 1) ส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียน 2) สนับสนุนการด าเนินการ

ตามแผนงานประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 3) ส่งเสริมขีดความสามารถทางองค์กรของอาเซียน 4) เป้าประสงค์เฉพาะ 
เช่น การปรับปรุงศุลกากร การอ านวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง การปรับปรุงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
นโยบายแข่งขนั การส่งเสริมความร่วมมือด้านอาหารและยา และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยเฉพาะ SMEs เป็นต้น 
องค์ประกอบ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเง่ือนไขพิเศษ และส่วนท่ีเป็นภาคผนวก ได้แก่ ภาคผนวก 1 ข้อก าหนด
ด้านเทคนิคและด้านการบริหารจัดการ [โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าประสงค์ ผลการด าเนินงานที่คาดหวัง กิจกรรม 
รายละเอียดการด าเนินการและการใช้งบประมาณ งบประมาณของโครงการ และตารางเหตุผลสัมพันธ์ (Indicative 
Logframe Matrix)] และ 2 เงื่อนไขทั่วไป ระยะเวลาด าเนินการ 6 ปี (ค.ศ. 2016 – 2022) ประมาณการค่าใช้จ่าย 
41 ล้านยูโร [สหภาพยุโรปสนับสนุน 40 ล้านยูโร อาเซียน 444,444 ยูโร และ ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญายุโรป 
(European Intellecual Property Office:EUIPO) 555,556 ยูโร] 

2.2 ร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินในโครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
และการจัดการพ้ืนที่ความคุ้มครองในอาเซียน (BCAMP) สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

2) วัตถุประสงค์  
สรุปรายละเอียด 1) รักษาและบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในอาเซียนอย่างยั่งยืน 

2) มุ่งสร้างชีวิตความเป็นอยู่ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยมีศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อาเซียน (ASEAN Cenyer on Biodiversity: ACB) ที่ฟิลิปปินส์ เป็นผู้ด าเนินโครงการหลัก องค์ประกอบ ประกอบด้วย 2 
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ส่วน ส่วนแรกเป็นเง่ือนไขพิเศษ และส่วนท่ีเป็นภาคผนวก ได้แก่ ภาคผนวก 1 ข้อก าหนดด้านเทคนิคและด้านการบริหาร
จัดการ (โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าประสงค์ ผลการด าเนินงานที่คาดหวัง กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินการและ 
การใช้งบประมาณ งบประมาณของโครงการ และตารางเหตุผลสัมพันธ์) และภาคผนวก 2 เง่ือนไขทั่วไป ระยะเวลา
ด าเนินการ ค.ศ. 2016 – 2020 ประมาณการค่าใช้จ่าย 10.408 ล้านยูโร สหภาพยุโรปสนับสนุน 10 ล้านยูโร  
และ ACB 4.08 แสนยูโร) 

2.3 ร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินในโครงการการใช้ป่าพรุที่ยั่งยืนและการบรรเทาหมอก
ควันในอาเซียน (SUPA) สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

3) วัตถุประสงค์  
สรุปรายละเอียด 1) ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าพรุในอาเซียนอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบของ

ไฟป่าและหมอกควัน 2) สนับสนุนการด าเนินการตามแผนงานของอาเซียนด้านการจัดการระบบนิเวศป่าพรุอย่างยั่งยืน 
ค.ศ. 2014 – 2020 (ASEAN Programme on Sustainable Management of Peatland Ecosystems 2014 – 
2020 : APSMPE) องค์ประกอบ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเง่ือนไขพิเศษ และส่วนที่เป็นภาคผนวก ได้แก่ 
ภาคผนวก 1 ข้อก าหนดด้านเทคนิคและด้านการบริหารจัดการ (โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าประสงค์ผลการด าเนินงาน
ที่คาดหวัง กิจกรรม รายละเอียดการด าเนินการและการใช้งบประมาณ งบประมาณของโครงการ และตารางเหตุผล
สัมพันธ์) และภาคผนวก 2 เง่ือนไขทั่วไป ระยะเวลาด าเนินการ ค.ศ. 2017 – 2121 ประมาณการค่าใช้จ่าย 
24.556 ล้านยูโร (สหภาพยุโรปสนับสนุน 20 ล้านยูโร และส่วนที่เหลือสหภาพยุโรปจะเป็นผู้รับผิดชอบหาภาคี
สนับสนุน โดยเบื้องต้นกระทรวงสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ธรรมชาติและความปลอดภัยของอาคารและนิวเคลียร์ เยอรมนี 
จะสนับสนุน 4 ลา้นยูโร) 

3. สถานะทางกฎหมาย ความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินฯ ของทั้ง 3 โครงการเป็นการจัดท าความตกลง
ระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียนในฐานะที่เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ดังน้ัน ความตกลงให้ความสนับสนุนด้าน 
การเงินฯ จึงไม่ใช่การจัดท าสนธิสัญญาระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป และไม่มีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ
และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 
อย่างไรก็ดี โดยที่ไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนจึงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการท าความตกลงระหว่าง
ประเทศโดยอาเซียน ค.ศ. 2011 (2011 Rules of Procedure for the Conclusion of International 
Agreements by ASEAN) ซึ่งคณะมนตรีประสานงานอาเซียนให้การรองรับเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2554 กล่าวคือ ในกรณี
ที่เลขาธิการอาเซียนลงนามความตกลงระหว่างประเทศของอาเซียนในฐานะที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ ไม่จ าเป็นต้อง
มีหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) จากรัฐบาลไทย แต่รัฐบาลไทยต้องให้ความยินยอมผ่านคณะผู้แทนไทยประจ า
อาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ในการลงนามความตกลงระหว่างประเทศ 

4. ส านักเลขาธิการอาเซียนประสงค์ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและ/หรือให้ความเห็นชอบ
ต่อร่างความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินของทั้ง 3 โครงการข้างต้น รวมทั้งอนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือ
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ผู้แทนลงนามในความตกลง ทั้งนี้ เพื่อให้ไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – สหภาพยุโรป 
สามารถให้ความเห็นแก่ส านักเลขาธิการอาเซียนเป็นประเทศต้น ภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ ให้ กต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของ 
วท. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2559 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151159 
 
เรื่อง : เอกสารส าคัญที่จะมีการรับรองในการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค 

ครั้งท่ี 28 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณาดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24 พร้อมเอกสารแนบ และอนุมัติให้
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยรับรองเอกสารดังกล่าว 

2. ให้ความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 28 และอนุมัติให้ รมว.กต. และ รมว.พณ. 
ร่วมรับรองเอกสารดังกล่าว 

3. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารข้างต้นที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระส าคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์
ของประเทศไทย ขอให้ กต. และ พณ. สามารถด าเนินการได้โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้ง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2557 รับทราบรายงานผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 22 และ

มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าผลการประชุมที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติและติดตามความคืบหน้าต่อไป โดยประเด็นที่มี  
การมอบหมาย เช่น การก้าวสู่การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค การส่งเสริมการพัฒนาอย่างมีนวัตกรรม การปฏิรูป
เศรษฐกิจและการเจริญเติบโต การเสริมสร้างความเช่ือมโยงอย่างครอบคลุม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น 
รวมทั้งรับทราบตามที่ รมว.พณ. เสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นด้านการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ได้แก่  
การผลักดันการจัดตั้งเขตการค้าเสรี FTAAP  (Free Trade Area of the Asia Pacific) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จใน 
ปี 2559 การเสนอตัวของไทยเพื่อเป็นผู้น าผลักดัน SMEs เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มในการผลิตในสาขาเกษตร ที่เช่ือมโยง
ผลผลิตเกษตรและอาหาร อันจะส่งผลพัฒนาภาคเกษตรของไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาว การสนับสนุนการเช่ือมโยง  
ห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะการพัฒนาท่าเรือให้เข้าสู่ระบบท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์ของภูมิภาค เป็นต้น 

2. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2558 เห็นชอบร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 23 และอนุมัติ 
ให้นายกรัฐมนตรีรับรองเอกสารดังกล่าวในวันที่ 19 พ.ย. 2558 และเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของรัฐมนตรีเอเปค  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สศก./ชป./มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ของเอเปค รวมทั้ง
ก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างความร่วมมือเพิ่มเติม
ในสาขาท่ีเอเปคให้ความส าคัญ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ครั้งท่ี 27 และอนุมัติให้ รมว.กต. และ รมว.พณ. ร่วมรับรองเอกสารดังกล่าวในวันที่ 19 พ.ย. 2558 ทั้งนี้ ครม. ได้มีมติ
เมื่อวันท่ี 24 พ.ย. 2558 รับทราบรายงานผลการเข้าร่วมการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปคดังกล่าว และต่อมาได้มีมติ
เมื่อวันท่ี 2 ก.พ. 2559 รับทราบผลการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งท่ี 23 การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 27 
และการประชุมที่เกี่ยวข้องและมอบหมายให้หน่วยงานท่ีมีภารกิจเกี่ยวเนื่องตามผลการประชุมดังกล่าวด าเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ กต. เสนอ 

3. กต. รายงานว่า สาธารณรัฐเปรูจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24 ระหว่าง
วันที่ 19 – 20 พ.ย. 2559 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 17 – 18 พ.ย. 2559  
ณ กรุงลิมา โดยได้เชิญนายกรัฐมนตรี รมว.กต. และ รวม.พณ. เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมฯ จะมีการร่วมรับรอง
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24 (2016 Leaders’ Declaration) และ
ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งท่ี 28 (APEC Peru 2016 AMM Joint Statement) 

4. ผลการด าเนินการที่เกี่ยวกับการประชุมข้างต้น ที่ผ่านมา กต. ได้มอบหมายคณะผู้แทนไทย โดยอธิบดี 
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นเจ้าหน้าท่ีอาวุโสของไทยเข้าร่วมการประชุมเตรียมการต่าง ๆ ของเอเปคอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทัง้ปี 2559 เพื่อติดตามและเจรจาให้การด าเนินการของเอเปคในปี 2559 เป็นไปอย่างสอดคล้องกับนโยบายและ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย รวม 5 ครั้ง ได้แก่ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ (Informal 
Senior Officials’ Meeting : ISOM) ณ กรุงลิม่า เมื่อเดือน ธ.ค. 2558 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 1  
ณ กรุงลิมา ในเดือน ก.พ. 2559 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 2 ณ เมืองอาเรกีปา ในเดือน พ.ค. 2559 
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค ครั้งที่ 3 ณ กรุงลิมา ในเดือน ส.ค. 2559 และจะมีรการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
เอเปค ณ กรุงลิมา ในเดือน พ.ย. 2559 เพื่อสรุปผลครั้งสุดท้ายก่อนการประชุมในระดับรัฐมนตรีเอเปค ทั้งนี้  
ในการจัดท าท่าทีของไทยนั้น กต. ได้เวียนขอรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในการประชุมฯ  
ตามข้อ 3. จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น กษ. พม. พณ. ศธ. และ สสว. เพื่อประมวลเป็นท่าทีไทย
ประกอบการเจรจาและพิจารณาปรับแก้ร่างเอกสารก่อนท่ีจะมีการรับรองในการประชุมฯ ต่อไป 

5. การประชุมผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24 มีเอกสารส าคัญที่จะรับรองในวันที่ 20 พ.ย. 2559  
คือ ร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 24 (2016 Leaders’ Declaration) พร้อมเอกสารแนบ [ได้แก่  
ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 28 ปฏิญญาลิมาว่าด้วยเขตการค้าเสรีเอเชีย – แปซิฟิก (Lima 
Declaration on the FTAAP) และแผนการด าเนินการเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของการค้าบริการ 
(APEC Services Competitiveness Roadmap)] สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

5.1 ร่างปฏิญญาฯ ระบุผลการด าเนินการตามเป้าหมายต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดหลักเรื่อง การเจริญเติบโต
อย่างมีคุณภาพและการพัฒนามนุษย์ (Quality Growth and Human Development) โดยประเด็นส าคัญของ 
เอเปคประจ าปี 2559 ได้แก่ 
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การบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ (Regional Economic 
Integration and Quality Growth) ผู้น าฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
โดยสนับสนุนระบบการค้าแบบพหุภาคี และตระหนักถึงบทบาทของการค้าระหว่างประเทศต่อการบรรลุเป้าหมาย  
การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพตามยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเอเปค ปี 2563 รวมทั้งช่ืนชมการ
ท างานของเต้าหน้าที่เอเปคในการจัดท าการศึกษาเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย – แปซิฟิก (Free Trade Area of the 
Asia - Pacific : FTAAP 

การส่งเสริมตลาดอาหารในภูมภาค (Enhancing the Regional Food Market) ผู้น าฯ แสดงการ
สนับสนุน (1) ให้ผู้ผลิตอาหารมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานอาหารและห่วงโซ่มูลค่าโลก และ (2) การลดอุปสรรคทาง
การค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี นอกจากนี้ ผู้น าฯ ได้ตระหนักถึงความท้าทายต่อความมั่นคงทางอาหาร เช่น  
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเข้าถึงแหล่งน้ า และการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

การก้าวไปสู่ความทันสมัยของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยในเอเชีย – แปซิฟิก 
(Towards the Modernization of MSMEs in the Asia - Pacific) ผู้น าฯ ตระหนักถึงความส าคัญของ MSMEs 
ในฐานะแหล่งรวมของนวัตกรรมและการจ้างงาน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ MSMEs ในพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ห่วงโซ่มูลค่าโลก และการด าเนินธุรกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายที่จะรับรองยุทธศาสตร์เอเปคว่าด้วย
การส่งเสริม MSMEs ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน (APEC Strategy for Green and Sustainable MSMEs)  
ในปี 2560 

การพัฒนาทุนมนุษย์ (Developing Human Capital) ผู้น าฯ เห็นพ้องในหลักการที่จะยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และผลักดันการพัฒนาคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสูงและเท่าเทียม โดยยึด
แนวทางที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การศึกษาของเอเปค (APEC Education Strategy) 

5.2 เอกสารแนบร่างปฏิญญาฯ ประกอบด้วย 
1) ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 28 เป็นเอกสารที่ที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปค  

ครั้งที่ 28 ได้ให้การรับรอง โดยระบุถึงความคืบหน้าของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ภายใต้ประเด็นส าคัญของเอเปค 
ประจ าปี 2559 ได้แก่ (1) การสร้างความเข้มแข็งของการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค และการเจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพ (2) การพัฒนาตลาดอาหารในภูมิภาค (3) การพัฒนา MSMEs ให้ทันสมัย และ (4) การพัฒนาทุนมนุษย์ รวมทั้ง
ผลลัพธ์การประชุมด้านอื่น ๆ  

2) ปฏิญญาลิมาว่าด้วยเขตการค้าเสรีเอเชีย – แปซิฟิก เป็นข้อเสนอแนะ (Recommendations) 
จากผลการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าเขตการค้าเสรีเอเชีย – แปซิฟิก (Collective Strategic 
Study on Issues Related to the Realization of the FTAAP) ที่ร่วมกันยกร่าง โดยเขตเศรษฐกิจเอเปค ซึ่งระบุให้ 
FTAAP ควรเป็นความตกลงท่ีมีคุณภาพมาตรฐานและครอบคลุมประเด็นการค้าการลงทุนในยุคใหม่ สามารถลดช่องว่าง
และความแตกต่างทางเศรษฐกิจภายในกลุ่มผ่านการเสริมสร้างขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและมุ่งเสริมสร้างการ
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ปรึกษาหารือกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
3) แผนการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของการค้าบริการ  เป็นแผนการ

ด าเนินงานเพื่อพัฒนาภาคบริการของเอเปค ระหว่างปี ค.ศ. 2016 – 2025 และเป็นเป้าหมายของเอเปคหลังการบรรลุ
เป้าหมายโบกอร์ในปี ค.ศ. 2020 โดยจะเน้นการด าเนินการตามเป้าหมาย เช่น การเปิดตลาดและยกระดับการค้าบริการ 
การเพิ่มสัดส่วนและมูลค่าการค้าบริการ เป็นต้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการรับรองแผนการด าเนินงานของเอเปค  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายสาขา เช่น การเปิดเสรการค้าและบริการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือด้านการศึกษา  
การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพ การเพิ่มความยืดหยุ่นส าหรับการเดินทางของนักธุรกิจ การท่องเที่ยว การปฏิรูปโครงสร้าง
เอเปค บริการด้านการเงิน ICT และการขนส่ง เป็นต้น ทั้งนี้ เห็นว่าแผนงานฉบับนี้ควรเป็นเอกสารที่สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน 

6. การประชุมรัฐมนตรี เอเปค ครั้ งที่  28 มี เอกสารส าคัญที่จะรับรองในวันที่  18 พ.ย. 2559 คือ  
ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 28 (APEC Peru 2016 AMM Joint Statement) ซึ่งระบุถึงความ
คืบหน้าของการด าเนินการในด้านต่าง ๆ ภายใต้ประเด็นส าคัญของเอเปค ประจ าปี 2559 ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือ
ร่วมกันถึงผลลัพธ์ สรุปได้ ดังนี้ 

1) การสร้างความเข้มแข็งของการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
- การสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี ตระหนักถึงบทบาทส าคัญขององค์การการค้าโลก โดยมุ่งเสนอ

ข้อเสนอที่เป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเจรจาตามวาระการพัฒนาโดฮา การส ารวจผลประโยชน์ร่วมกัน 
และการต่อต้านการกีดกันทางการค้า 

- เป้าหมายโบกอร์ มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการค้าที่เสรีและเปิดกว้าง และการลงทุนเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยรับทราบการประเมินความคืบหน้าของเอเปคที่มีต่อเป้าหมาย
ดังกล่าว รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อรับมือกับข้อจ ากัดด้านการค้าและการลงทุนของเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ 

- FTAAP เห็นชอบที่จะรายงานผลการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า FTAAP 
และข้อเสนอให้แก่ที่ประชุมผู้น าฯ และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ขยายขอบเขตการท างานตามข้อเสนอแนะ รวมทั้งพัฒนา
โครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเศรษฐกิจต่อการจัดตั้ง FTAAP และรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมรัฐมนตรีฯ 
 ในปี 2017 

- ความคืบหน้าในประเด็นอื่น ๆ เช่น การเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ การปฏิรูปโครงสร้าง การค้าบริการ 
พิมพ์เขียวการเช่ือมต่อ การอ านวยความสะดวกทางการค้า ห่วงโซ่มูลค่าโลก ประเด็นการค้าการลงทุนในอนาคต และ
ความสอดคล้องและความร่วมมือด้านกฎระเบียบและมาตรฐาน และทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

2) การพัฒนาตลาดอาหารในภูมิภาค ย้ าถึงความส าคัญของความมั่นคงทางอาหาร และประเด็นคาบเกี่ยว
ต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะทรัพยากรน้ า 
และการพัฒนาชนบท 
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3) การพัฒนา MSMEs มุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศและร่วมกันก าหนดกรอบนโยบายที่เอื้อต่อการใช้
นวัตกรรม การเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสร้างศักยภาพ และยกระดับสู่ e-commerce มากขึ้น เพื่อเข้าสู่
ระบบการค้าสากล ลดช่องว่างทางเทคโนโลยี และโน้มน้าวให้ MSMEs ใช้แนวทางการผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยินดีต่อความคืบหน้าของการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการบอราไคย์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน 

4) การพัฒนาทุนมนุษย์ สนับสนุนการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของเอเปคซึ่งเป็น
วิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายของการมีระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงและครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และเป็นการเตรียมพร้อมด้านการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับการจ้างงาน โดยให้รายงานท่ีประชุมทราบ
ความคืบหน้าการด าเนินการทุก ๆ 2 ปี รวมทั้ง เน้นความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพแรงงาน การก าหนดเป้าหมาย 
การใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของแรงงาน 

5) ผลลัพธ์การประชุมด้านอื่น ๆ ตระหนักถึงความส าคัญของประเด็นต่าง ๆ ที่มีต่อการพัฒนาของภูมิภาค 
เช่น การท่องเที่ยว ความเป็นเมือง บทบาทของสตรีและผู้พิการ สุขภาพ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป่าไม้และสัตว์ป่า การต่อต้านการคอร์รัปชั่น การเสริมสร้างเอเปคในฐานะสถาบัน เป็นต้น 

7. สถานะทางกฎหมาย ร่างเอกสารทั้งสองฉบับข้างต้น เป็นการแสดงถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้น า และ
รัฐมนตรีเขตเศรษฐกิจเอเปคเพื่อประกาศการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยแสดงความช่ืนชมถึงความส าเร็จ
และพัฒนาการที่ผ่านมา รวมทั้งก าหนดแนวทางการด าเนินการเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างความร่วมมือเพิ่มเติมในสาขาที่เอเปค
ให้ความส าคัญ และโดยที่หลักการพื้นฐานของเอเปค คือ การเป็นเวทีการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ประสบการณ์ (ไม่ใช่เวทีการเจรจา) การด าเนินงานของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปคจึงเป็นไปโดยสมัครใจและไม่มีผลผูกพัน
ทางกฎหมาย โดยไม่มีการลงนามในร่างเอกสารดังกล่าว ดังน้ัน ร่างเอกสารฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พ.ศ. 2557 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กต. เสนอ และให้ กต. รับความเห็นของ วท. ไปพิจารณาด าเนินการด้วย ทั้งนี้  
หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาผู้น าเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 28 ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัด 
กับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. และ พณ. ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้ง
ให้ช้ีแจงเหตุผล และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2559 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151159 
 
เรื่อง : การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. มอบหมายให้หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงและกรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายใน
การออกเอกสารและแบบฟอร์มเอกสารราชการให้กับประชาชน พิจารณาด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 
ภาษา (ภาษไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) ตามที่เห็นเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความพร้อมด้านงบประมาณ บุคลากร อุปกรณ์ 
เครื่องมือและระบบเทคโนโลยีรองรับการด าเนินการในเรื่องข้างต้นของแต่ละหน่วยงาน 

2. ในระยะแรกอาจพิจารณาให้ความส าคัญกับแนวทางสนับสนุนการจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 
ภาษาส าหรับเอกสารที่ออกโดยกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) เนื่องจากเป็นประเภทเอกสารที่ประชาชนใช้น ามา
รับรองนิติกรณ์ประเภทค าแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษมากที่สุด ทั้งนี้ จากสถิติค าขอรับบริการนิติกรณ์ประเภท
รับรองค าแปลเอกสารในปี 2558 พบว่าร้อยละ 70.5 ของจ านวนเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมการ
ปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่มีค าแปลมาตรฐานแล้วท้ังสิ้น จึงอาจสามารถกระท าได้ในโอกาสแรกในระยะเวลาที่สั้นเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนและราชการโดยรวม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กต. โดยกรมการกงสุลมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรณ์รับรองเอกสาร ซึ่งได้ให้บริการประชาชน

ซึ่งประสงค์จะน าเอกสารที่จะจัดท าขึ้นในประเทศไทยไปใช้ในต่างประเทศและเอกสารที่จัดท าขึ้นในต่างประเทศมาใช้ใน
ประเทศไทยมาโดยตลอด 

2. ปัจจุบันเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วตามบริบทของการเช่ือมโยงของ  
ระบบเศรษฐกิจและสังคมโลก ส่งผลให้มีการติดต่อสื่อสารและด าเนินธุรกรรมระหว่างประเทศมากขึ้น ทั้งในระดับ
ประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนท าให้มีประชาชนมาขอรับบริการด้านนิติกรณ์รับรองเอกสารที่ กต . เพิ่มมากขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญโดยเฉพาะค าขอรับรองเอกสารค าแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเพื่อน าไปใช้ในต่างประเทศ (ในปี 2558 
มีสถิติค าขอรับบริการรวม 112,691 ค าร้อง) 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (ปศ./กป./วก./มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อผลักดันให้หน่วยงาน
ราชการไทยตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแบบฟอร์มเอกสาร
ราชการ 2 ภาษารวมทั้งพิจารณาด าเนินการอยู่ ในอ านาจหน้าที่ 
ของหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงและกรมต่างๆ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. กต. เห็นว่า การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยพิจารณาออกแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา 
(ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในหลายด้าน ทั้งด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายจากการแปล
เอกสารของประชาชน (เมื่อพิจารณาจากสถิติการขอรับบริการนิติกรณ์ประเภทรับรองค าแปลในปี  2558 ประชาชน 
จะมีภาระค่าใช้จ่ายในด้านการแปลเอกสารประมาณปีละ 45 – 75 ล้านบาท) ลดขั้นตอนและกระบวนการรับรอง
เอกสารอย่างมีนัยส าคัญโดยแบบฟอร์มเอกสารราชการที่จัดท าขึ้น 2 ภาษาที่จะน าไปใช้ในต่างประเทศจะผ่านเฉพาะ 
การรับรองเอกสารประเภทรับรองลายมือช่ือหรือประเภทรับรองส าเนาถูกต้องเท่านั้น จึงจะสามารถน าไปใช้ใน
ต่างประเทศได้ ท าให้ประหยัดเวลาในการรับรองเอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรับรองเอกสาร นอกจากนี้ 
เอกสารที่ผ่านการรับรองมีมาตรฐานการแปลที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานและมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
สามารถน าไปใช้ในต่างประเทศได้อย่างสมบูรณ์และได้รับการยอมรับ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการแปลเอกสารผิดพลาด  
หรือไม่มีมาตรฐานจากการแปลเอกสารของบริษัทแปลเอกชน รวมทั้งการเรียกรับค่าตอบแทนอย่างไม่เป็นธรรมจากผู้รับ
แปลอีกด้วย 

4. โดยที่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่งผลให้ประเทศสมาชิกจ าเป็นต้องเร่งเสริมสร้างความเช่ือมโยง
ด้านกายภาพ กฎ ระเบียบ และการติดต่อระหว่างประชาชน ดังนั้น การด าเนินการผลักดันให้ส่วนราชการไทยออกแบบ
ฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษาจะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศบรรลุการเช่ือมโยงดังกล่าว และช่วยสนับสนุนให้
ประชาชนสามารถติดต่อและด าเนินธุรกรรมระหว่างประเทศได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความสามารถในการแข่งขันแก่ภาคธรุกจิ
เอกชนสามารถติดต่อประสานงานทางธุรกิจระหว่างประเทศได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

5. การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการไทยพิจารณาออกแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่
ภาษาอังกฤษ) อยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญโดยเฉพาะในด้านการลดภาระค่าใช้จ่าย  
จากการแปลเอกสารของประชาชน ลดขั้นตอนและกระบวนการรับรองเอกสารอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ ยังเป็นกลไก
ส าคัญที่จะช่วยผลักดันและส่งเสริมประเทศไทยในบริบทของการเช่ือมโยงภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

6. กต. โดยกรมการกงสุล มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรณ์รับรองเอกสาร ตามกฎกระทรวง  
แบ่งส่วนราชการกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2545 ข้อ 1 (6) ดังนั้น หากสามารถผลักดันให้
หน่วยงานราชการไทยพิจารณาออกแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ที่จะน าไปใช้ในต่างประเทศจะผ่านเฉพาะการ
รับรองเอกสารประเภทรับรองลายมือช่ือหรือประเภทรับรองส าเนาถูกต้องเท่านั้น จึงจะสามารถน าไปใช้ในต่างประเทศได้
โดยสมบูรณ์ (ไม่ต้องผ่านการรับรองนิติกรณ์ประเภทค าแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ) 

7. เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อผลักดันให้หน่วยงานราชการไทยตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท า
แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา รวมทั้งการพิจารณาด าเนินการอยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการในสังกัด
กระทรวงและกรมต่างๆ (ตามกฎหมายในการออกเอกสารและแบบฟอร์มราชการให้กับประชาชน) จึงเห็นควรให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาแจ้งให้ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการในเรื่องดังกล่าวตามที่เห็นสมควร 
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ความเห็นของ กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจากการที่กระทรวงและหน่วยงานในสังกัดมีภารกิจต้องติดต่อ
ประสานงานกับผู้ประกอบการและประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะการท าธุรกิจที่เกี่ย วข้องกับ 
การออกใบรับรอง การออกใบอนุญาต และหนังสืออนุญาตตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากมีการจัดท าแบบฟอร์มค าขอรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตและแบบฟอร์ม
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตเป็น 2 ภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กันไป ย่อมเป็นการอ านวยความสะดวก
และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน ส่งผลให้การประสานงานทางธุรกิจระหว่างประเทศ มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  
แต่อย่างไรก็ตาม ควรจัดท าเฉพาะเอกสารที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นเท่านั้น เนื่องจากการจัดท าใบอนุญาตเป็น  
2 ภาษาดังกล่าว ต้องมีการออกกฎหมาย เพื่อยกเลิกแบบฟอร์มและก าหนดแบบฟอร์มใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา 
ในการด าเนินการทั้งการจัดท าค าแปลเป็นภาษาอังกฤษ และระยะเวลาในการเสนอกฎหมายเพื่อก าหนดแบบฟอร์มด้วย 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการไทยพิจารณาจัดท าแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ตามที่ กต. 
เสนอ โดยให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สศช. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาก าหนด 
แผนการด าเนินงานให้เกิดความชัดเจน โดยให้รับความเห็นของ กห. กค. พม. กษ. ทส. วท. ศธ. และ สงป.  
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด าเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เร่งด าเนินการส าหรับเอกสารราชการที่ประชาชนต้องใช้  
ในชีวิตประจ าวัน และเอกสารที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)  
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 และให้ส านักงาน ก.พ.ร. รายงาน ครม. เพื่อทราบผลการด าเนินงานเมื่อครบก าหนดเวลา
ดังกล่าว ส าหรับเอกสารราชการอื่นๆ ให้พิจารณาด าเนินการตามล าดับความส าคัญ ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมด
ภายในปี 2564 และให้ส านักงาน ก.พ.ร. รวบรวมผลการด าเนินงานแล้วรายงานต่อนายกรัฐมนตรีทุก 6 เดือน 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2559 วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
151159 

 

เรื่อง : ร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามร่างแผนพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 - 2564 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้  
๑. ร่างแผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ระบบการเงิน 

ที่สามารถตอบสนองความต้องการทางการเงินของประชาชนได้ทุกระดับอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน” ประกอบด้วย  
๓ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (๑) การสร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพด้านการเงินของประชาชนระดับฐานราก (๒) การพัฒนา 
ผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และ (๓) การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน (Financial Infrastructure) ให้เหมาะสมต่อการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างยั่งยืน 

๒. แนวทางการด าเนินมาตรการภายใต้ร่างแผนพัฒนาฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้ก าหนดล าดับความส าคัญและ
ความเร่งด่วนของการด าเนินการได้เป็น ๓ ช่วง ได้แก่ (๑) มาตรการเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรกของร่างแผนพัฒนาฯ  
(ปี ๒๕๖๐) (๒) มาตรการส าคัญที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๒ และ (๓) มาตรการที่จะต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 

๓. เมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการตามร่างแผนพัฒนาฯ พบว่าหน่วยงานในสังกัด กษ. เกี่ยวข้อง  
๒ หน่วยงาน คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (ตส.) ซึ่งเกี่ยวข้องใน ๒ ยุทธศาสตร์ คือ  
๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาผู้ให้บริการทางการเงินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง ด้วยการก าหนดแนวทางและกรอบกฎหมายในการรองรับสถานภาพและสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับ
องค์กรการเงินชุมชนที่เหมาะสม (ตส.) รวมทั้งปรับปรุงกฎเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆ เช่น สหกรณ์  
(กสส. /ตส.) และ ๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงิน ด้วยการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะรัฐมนตรีปีละครั้ง (กสส.) จัดท าฐานข้อมูลให้รองรับการด าเนินการในอนาคต (กสส.) จัดให้มีการดูแลฐานข้อมูลการเงิน
ภาคประชาชนให้ครบถ้วนมากขึ้นและมีความทันสมัยตลอดเวลา (กสส.) เช่ือมโยงข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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

เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงิน
ระดับฐานราก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของทุกหน่วยงาน (ตส.) รวมทั้งก าหนดแนวทางในการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลระบบการเงินระดับฐานรากอย่างบูรณาการ 
(กสส.) 

๔. ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง กษ. ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้รับทราบเรื่อง “ความคืบหน้า
การยกระดับสหกรณ์และแผนการขับเคลื่อนปี ๒๕๖๐” ซึ่งมีการเสนอโครงการเพื่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาความเข้มแข็ง
สหกรณ์ใน ๕ มาตรการ คือ (๑) สร้างความเข้มแข็งของสมาชิก (๒) เพิ่มขีดความสามารถในการด าเนินธุรกิจ (๓) พัฒนาการ
บริหารจัดการและสร้างธรรมาภิบาล (๔) มาตรการก ากับและตรวจสอบ และ (๕) มาตรการสนับสนุน อาทิ พัฒนาผู้ตรวจ
การณ์สหกรณ์โดย รมว.กษ. มีบัญชาให้เข้มงวดและก ากับดูแลมาตรฐานสหกรณ์ รวมทั้งให้มีความโปร่งใส โดยให้ด าเนินการ
เชื่อมโยงงานควบคู่กับ ตส. ด้วย 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ กค. เสนอ และให้ กค. รับความเห็นและข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยไปพิจารณา
ประกอบการด าเนินการต่อไปด้วย 
 


