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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2559 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
131259 
 

เรื่อง : สรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ทราบสรุปผลการเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. การกล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมและเข้าร่วมการประชุม “Building Ocean Health: Sharing 

experiences to move forwards sustainable fisheries management” 
เมื่อวันท่ี 29 พ.ย. 2559 รมว.กษ. ได้กล่าวปาฐกถาในพิธีเปิดการประชุมและเข้าร่วมการประชุม “Building 

Ocean Health: Sharing experiences to move forwards sustainable fisheries management” ณ โรงแรมเวสทิน 
ชูซัน กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนระดับสูงจากภูมิภาคเอเชีย รวม 7 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ 
ญี่ปุ่น ไต้หวัน ไทย อินโดนีเซีย กัมพูชา ศรีลังกา และสาธารณรัฐเกาหลี (เจ้าภาพ) โดยประเทศไทยได้แสดงจุดยืนและ
ความมุ่งมั่นในการร่วมเป็นหนึ่งในประเทศที่ก าหนดนโยบายการจัดการความยั่งยืนของทะเลและทรัพยากรประมง  
ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการประมงที่ยั่งยืน โดยก าหนดให้การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย
และปัญหาแรงงานในภาคการประมงเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมท้ังได้แลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิรูปการประมงของประเทศ
ไทยท่ีเป็นสากลและสอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศ และเห็นว่าการจัดการทรัพยากรทางทะเลจะส าเร็จได้ควร
เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศของทุกภาคส่วน และในโอกาสนี้ ประเทศไทยได้แจ้งแผนการด าเนินการ  
ของปี 2560 ภายใต้นโยบายประมงร่วมกันของประชาคมอาเซียน (ASEAN Common Fisheries Policy) โดยประเทศ
ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้แทนชาวประมงรายย่อยและรายใหญ่จากประเทศในภูมิภาค
อาเซียน รวมทั้งการประชุมวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรประมง โดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชา
สังคมและภาคเอกชน ในช่วงเดือน มี.ค. 2560 และเดือน ก.ค. 2560 ตามล าดับ 

2. การเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท สาธารณรัฐเกาหลี 
เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได้เข้า

เยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทสาธารณรัฐเกาหลี (นายคิม แจ ซู) ณ ที่ท าการ
กระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบท เมืองเซจอง สาธารณรัฐเกาหลี โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือกันใน 2 ประเด็น ดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อหารือความร่วมมือด้านการเกษตร รวมทั้งลงนามบันทึก
ความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย 
และกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี  
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 
2559 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1 ฝ่ายไทยได้แสดงความขอบคุณกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทสาธารณรัฐเกาหลี ที่เปิดตลาด
ไก่สดแช่เย็น/ แช่เข็งให้แก่ประเทศไทย ตั้งแต่วันท่ี 9 พ.ย. 2559 โดยฝ่ายไทยหวังว่าผู้บริโภคในสาธารณรัฐเกาหลีจะได้
มีโอกาสบริโภคไก่สดแช่เย็น/ แช่แข็ง ที่มีคุณภาพความปลอดภัยและได้มาตรฐานจากประเทศไทย ซึ่งกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จะด าเนินการตามเง่ือนไขการน าเข้าของสาธารณรัฐเกาหลี 

2.2 ทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือด้านการเกษตรภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเกษตร ที่ร่วมลงนามกันในวันนี้ โดยเห็นพ้องร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
นอกจากน้ี ฝ่ายไทยได้ผลักดันให้สาธารณรัฐเกาหลีขยายการเปิดตลาดสินค้าเกษตรชนิดใหม่ให้แก่ประเทศไทย 

3. การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
เมื่อวันท่ี 28 พ.ย. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 

อาหาร และกิจการชนบทสาธารณรัฐเกาลี ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ว่าด้วยความร่ว มมือด้าน
การเกษตร โดยบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นกรอบการด าเนินความร่วมมือด้านการเกษตร รวมทั้งเป็นกลไกในการ
อ านวยความสะดวกด้านการค้าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคระหว่างกัน ซึ่งท้ังสองฝ่ายจะร่วมกันผลักดันความ
ร่วมมือด้านการเกษตรให้มีผลลัพธ์ในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

4. ประโยชน์ที่ได้จากการประชุมและลงนามบันทึกความเข้าใจ 
4.1 การกล่าวปาฐกถาและการเข้าร่วมการประชุม “Building Ocean Health: Sharing experiences to 

move forwards sustainable fisheries management” เป็นเวทีให้ประเทศไทยได้แสดงจุดยืนทางด้านนโยบายในการ
จัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน และแสดงให้ทุกภาคส่วนได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมายและปัญหาแรงงานในภาคประมงของไทย ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกับผู้แทนระดับสูงจากกลุ่ม
ประเทศท่ีท าการประมงเป็นหลัก 

4.2 การจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร เป็นกรอบความร่วมมือด้านการเกษตร
ฉบับแรกระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเกษตร อาหาร และกิจการชนบทสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งทั้ง
สองฝ่ายสามารถสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมถึงผลักดันการ
เปิดตลาดสินค้าใหม่ การน าเข้า และส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศ 

มติ ครม. : 1. รับทราบตามที่ กษ. เสนอ 
2. ให้ กษ. เร่งรัดการด าเนินการเพื่อขยายความร่วมมือด้านการท าประมงกับประเทศต่างๆ ให้มากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ 

ให้ค านึงถึงศักยภาพและความพร้อมของทั้งฝ่ายไทยและแต่ละประเทศท่ีจะจัดท าความร่วมมือด้วยตามแต่กรณี 
3. ให้ กษ. เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการท าประมงพื้นบ้าน การท าประมงชายฝั่ง การท าประมงในทะเล

น่านน้ าไทย และในทะเลนอกน่านน้ าไทยให้มีความถูกต้องและชัดเจนรวมตลอดถึงการแสวงหาแหล่งประมงใหม่เพิ่มขึ้นด้วย 



3 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2559 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
131259 
 
เรื่อง : รายงานผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร จ านวน 478 ราย ตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิต

การเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟ้ืนฟูการเกษตร (ผกก.) 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิต
การเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟ้ืนฟูการเกษตร (ผกก.) เกษตรกร 478 ราย และแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของเกษตรกรในระยะยาว ตามข้อ 3 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ความเป็นมา 

โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร ด าเนินการตามมติ ครม . วันที่ 28 ธ.ค. 2536 
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกพืชที่มีปัญหา ได้แก่ ข้าวในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม มันส าปะหลัง กาแฟ 
พริกไทย แล้วท ากิจกรรมอื่นทดแทน อาทิ ไร่นาสวนผสม ไม้ผล โคเนื้อ โคนม ฯลฯ โดยรัฐสนับสนุนปัจจัยการผลิตและ
สินเช่ือดอกเบี้ยต่ า (5 % ต่อปี) ผ่าน ธ.ก.ส. การด าเนินงานระหว่างปี 2537 – 2540 มีเกษตรกรกู้เงินตามโครงการ 
1.44 แสนราย ต้นเงินกู้ 9,922 ล้านบาท และโครงการแผนฟ้ืนฟูการเกษตรด าเนินการตามมติ ครม. วันที่ 13 ส.ค. 2534 
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด าเนินงานโครงการตามแผนฟ้ืนฟูการเกษตรในพื้นที่เป้าหมาย 42 จังหวัด 120 อ าเภอ 
10,354 หมู่บ้าน ภายใน 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2535 - 2539) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ยากจน
สามารถท าการผลิตทางการเกษตรตามแผนการผลิตของตนเองได้ และรัฐสนับสนุนสินเช่ือในอัตราดอกเบี้ย 5 % ต่อปี 
ระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี ผ่าน ธ.ก.ส. การด าเนินงานระหว่าง ปี 2536 – 2538 เกษตรกรกู้เงินรวม 2.56 แสนราย  
ต้นเงินกู้ 7,444 ล้านบาท รวมสองโครงการ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2547 เกษตรกรคงเป็นหนี้ 180,996 ราย ต้นเงินกู้ 
8,120 ล้านบาท 

ครม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2548 มีมติเห็นชอบในหลักการและวิธีการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
เกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร ช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ยังคงมีหนี้เงินกู้ตามโครงการ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2547 โดยก าหนดให้เกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ตามโครงการปรับ
โครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟู
การเกษตร (ผกก.) เป็นไปอย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ความช่วยเหลือภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ ครม. มีมติจะได้รับการลดต้นเงินกู้ให้กึ่งหนึ่งและไม่ต้องช าระดอกเบี้ยค้าง
ช าระ ณ วันที่ 30 ก.ย. 2547 ส่วนต้นเงินกู้ที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งให้ขยายเวลาช าระหนี้คืนตามศักยภาพของเกษตรกร  
ไม่เกิน 15 ปี (สิ้นสุด ณ 30 ก.ย. 2562) พร้อมงดคิดดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยรัฐจะชดเชยค่าบริหารสินเช่ือใน
อัตราร้อยละ 3 ต่อปีของต้นเงินกู้คงเหลือทั้งหมดที่จะขยายเวลาช าระหนี้ และชดเชยค่าต้นทุนเงินเฉพาะต้นเงินกู้ที่
เหลืออยู่ในส่วนท่ีเป็นเงินทุนของ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 2.78 ต่อป ี

กษ. โดย คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ได้มีค าสั่งที่ 1/2548 ลงวันที่ 25 
ต.ค. 2548 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิต
การเกษตรและโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร เพื่อด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าว โดยมีเกษตรกรเป็นหนี้ ณ วันที่ 30 
ก.ย. 2547 รวม 180,996 ราย เกษตรกรขึ้นทะเบียน 180,518 ราย และมีเกษตรกรไม่ได้ขึ้นทะเบียนภายใน  
3 เดือนนับจากวันท่ี ครม. มีมติ จ านวน 478 ราย 

คณะอนุกรรมการประสานงานฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 5 มิ.ย. 2555 มีมติเห็นชอบแนว
ทางแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในโครงการที่มีปัญหาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน จ านวน 478 ราย สามารถรับความช่วยเหลือได้ 
ตามมติ ครม. วันท่ี 22 ก.พ. 2548 โดยให้น าเสนอผ่าน กบส. พิจารณาต่อไป 

ธ.ก.ส. ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ กบส. เสนอเรื่องดังกล่าวให้ กบส. พิจารณาในคราวประชุม  
เมื่อวันท่ี 7 ก.พ. 2556 ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ คือ ให้ปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกร 478 ราย เป็นเงิน
ต้น 44.96 ล้านบาท ดอกเบี้ย 16.92 ล้านบาท โดยจะต้องน าเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ 

2. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
ครม. ในคราวประชุมเมื่อวันท่ี 16 พ.ค. 2559 อนุมัติตามที่ กษ. เสนอการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตาม

โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร (คปร.) และโครงการแผนฟื้นฟูการเกษตร (ผกก.) โดยปรับ
โครงสร้างหนี้ของเกษตรกร 478 ราย (เงินต้น 44.96 ล้านบาท ดอกเบี้ย 16.92 ล้านบาท) ทั้งนี้ (1) ให้ กษ. รับ
ความเห็นของส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐไปพิจารณาด าเนินการ และ (2) ให้ กษ. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ 
กค. ตรวจสอบข้อมูลสถานะหนี้สินของเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกรที่เหมาะสมในระยะยาว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างยั่งยืน แล้วน าเสนอ ครม. ต่อไป 

3. ผลการด าเนินการที่ผ่านมา 
คณะอนุกรรมการประสานงานฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 30 พ.ค. 2559 มีมติให้ ธ.ก.ส. 

ด าเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 478 ราย ให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่
วันท่ี ครม. มีมติ เมื่อวันท่ี 16 พ.ค. 2559 และในคราวประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานฯ ครั้งท่ี 2/2559 วันท่ี 7 
ก.ย. 2559 มีมติรับทราบผลการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ณ วันที่ 27 ต.ค. 2559 ตามผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
หนี้สินเกษตรกร 478 ราย สรุปรายละเอียด ดังนี ้
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3.1 เกษตรกรเป้าหมาย 478 ราย ได้รับการปรับปรุงหนี้โดยต้นเงินกู้ลดให้กึ่งหนึ่งและไม่ต้องช าระ
ดอกเบี้ยที่ค้างช าระ ส าหรับต้นเงินกู้ที่เหลืออีกกึ่งหนึ่งให้ขยายระยะเวลาการช าระหนี้ออกไปไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 2562 
พร้อมกับงดคิดดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี ้

(1) เกษตรกรขึ้นทะเบียนประสงค์รับความช่วยเหลือ 429 ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อนปรับปรุงหนี้ 
39.26 ล้านบาท จ าแนกดังน้ี 

- เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงหนี้เรียบร้อยแล้ว 159 ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ก่อน
ปรับปรุงหนี้ 16.49 ล้านบาท หลังปรับปรุงหนี้มีต้นเงินคงเป็นหนี้ 8.24 ล้านบาท 

- เกษตรกรขึ้นทะเบียนและอยู่ระหว่างปรับปรุงหนี้ 270 ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ 22.77  
ล้านบาท โดยกรณีที่ 1 อยู่ระหว่างจัดท าข้อตกลงต่อท้ายหนังสือสัญญาเงินกู้ 235 ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ 18.98 ล้าน
บาท กรณีที่ 2 เกษตรกรเสียชีวิตอยู่ระหว่างทายาทท าสัญญารับใช้หนี้ 17 ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ 1.22 ล้านบาท กรณีที่ 
3 เกษตรกรย้ายถิ่นที่อยู่ 5 ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ 0.56 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ด าเนินการติดตามเกษตรกรไปยัง
ภูมิล าเนาที่อยู่ และติดตามผู้ค้ าประกัน โดยให้สาขาที่อยู่ใกล้เป็นผู้รับผิดชอบ และกรณีที่ 4 เกษตรกรเลิกท าการเกษตร 
ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ด าเนินการเจรจาและติดตามให้ช าระหนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 13 ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ 2.01 ล้านบาท 

(2) เกษตรกรแสดงความประสงค์ไม่ขอรับความช่วยเหลือ 49 ราย ต้นเงินคงเป็นหนี้ 5.70  
ล้านบาท ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้แจ้งผลประโยชน์ตามมติ ครม. วันที่ 16 พ.ค. 2559 ให้ทราบและได้ให้เกษตรกรลงนามใน
เอกสารแบบแสดงความประสงค์ไม่ขอรับการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรตามโครงการ คปร. และ ผกก. 
ตามมติ ครม. ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสาเหตุหลัก ได้แก่ เกษตรกรจะขอรับการช่วยเหลือจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรเพื่อจ าหน่ายหนี้สูญ 

3.2 ธ.ก.ส. เสนอแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหลังการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและ
ด าเนินการในระยะต่อไปกับเกษตรกรในโครงการ คปร. และ ผกก. 5 ขั้นตอน ดังนี ้

(1) ขั้นตอนท่ี 1 รวบรวมข้อมูล วางแผนการเยี่ยมเยียน/นัดประชุม โดยแบ่งลูกหนี้เป็น 2 กรณี คือ 
กรณีที่ 1 ลูกหนี้ประกอบอาชีพได้ปกติ มีรายได้เพียงพอต่อการช าระหนี้ และสามารถด าเนินงานตามแผนปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ได้ ให้ออกเยี่ยมเยียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกรณีที่ 2 ลูกหนี้มีปัญหาในการประกอบอาชีพ คาดว่าอาจมี
รายได้ไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ ตามแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ให้ออกเยี่ยมเยียนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

(2) ขั้นตอนท่ี 2 เยี่ยมเยียนลูกหนี้ โดยพนักงาน ธ.ก.ส. ต้องเป็นที่ปรึกษาและเข้าไปติดตามแนะน า
ก ากับลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อให้ค าแนะน าด้านการผลิต ด้านการตลาด รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจ
ในพฤติกรรมและฟื้นฟูการประกอบอาชีพ เพื่อให้ลูกหนี้มีรายได้ช าระหนี้ตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทั้งนี้  
ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐได้มีการวางแผนงานออกตรวจเยี่ยมตามแผนปฏิบัติงาน พร้อมกับสาขา ธ.ก.ส. ที่เกี่ยวข้อง 

(3) ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจ/ให้ความเห็น โดยพนักงาน ธ.ก.ส. ผู้เยี่ยมเยียนลูกหนี้ตรวจและให้ความเห็น 
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 ลูกหนี้ช าระหนี้ได้ตามแผน และกรณีที่ 2 ลูกหนี้ช าระหนี้ไม่ได้ตามแผน ให้พนักงาน  
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ธ.ก.ส. ด าเนินการแก้ไข โดยให้ทบทวนกระแสเงินสด เพื่อปรับตารางการช าระหนี้ 
(4) ขั้นตอนที่ 4 พิจารณา/สั่งการ พิจารณาผลการตรวจเยี่ยม หากพบว่าลูกหนี้มีเหตุผิดปกติ  

ให้บันทึกความเห็นในการด าเนินการแก้ไขเหตุผิดปกตินั้น และสั่งการให้พนักงานด าเนินการแก้ไขต่อไป 
(5) ขั้นตอนท่ี 5 จัดเก็บเอกสารของลูกหนี้อย่างเป็นระบบ 

4. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2559 มีมติให้ กษ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กค. ตรวจสอบข้อมูลสถานะ
หนี้สินของเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เหมาะสมในระยะยาว 
เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างยั่งยืน แล้วน าเสนอ ครม. 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2559 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
131259 
 
เรื่อง : ขออนุมัติการจัดท าและลงนามร่างบทเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิ

การจราจรส าหรับการขนส่งข้ามพรมแดน ณ จุดผ่านแดนอรัญประเทศ – ปอยเปต 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. อนุมัติการจัดท าและลงนามร่างบทเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิ
การจราจรส าหรับการขนส่งข้ามพรมแดน ณ จุดผ่านแดนอรัญประเทศ – ปอยเปต ทั้งนี้ หากก่อนการลงนามมีความ
จ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้ คค. 
หารือร่วมกับ กต. โดยไม่ต้องน าเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

 2. อนุมัติให้ รมว.คค. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
 3. อนุมัติให้ กต. จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ รมว.คค. หรือผู้แทนส าหรับการลงนามดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. รายงานว่า ปัจจุบันโควตาใบอนุญาตขนส่งข้ามแดนไทย – กัมพูชา ท่ีจุดผ่านแดนอรัญประเทศ – ปอยเปต 

จ านวนไม่เกิน 40 ฉบับ ไม่เพียงพอต่อผู้ประกอบการไทย ฝ่ายไทยจึงเสนอขอเจรจากับฝ่ายกัมพูชาเพื่อเพิ่มจ านวน 
รถขนส่งสินค้าและรถโดยสารไม่ประจ าทาง ณ จุดผ่านแดนอรัญประเทศ – ปอยเปต โดยทั้งสองฝ่ายได้ประชุมร่วมกัน 
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2558 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเจรจาจัดท าร่างบทเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วย 
การแลกเปลี่ยนสิทธิการจราจร เพื่อเพิ่มจ านวนโควตารถเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันที่จะเพิ่มจ านวนโควตาใบอนุญาตขนส่งข้ามแดนไทย – กัมพูชา ที่จุดผ่านแดนดังกล่าว 
เป็นฝ่ายละ 150 ฉบับ 

2. ร่างบทเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 มีสาระส าคัญเพ่ือเพ่ิมใบอนุญาตขนส่งทางถนนข้ามพรมแดนไทย – กัมพูชา 
ส าหรับการขนส่งสินค้าและการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจ าทางผ่านจุดผ่านแดนอรัญประเทศ – ปอยเปต จากเดิม  
40 ฉบับ เป็นจ านวนไม่เกิน 150 ฉบับ ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวจะมีผลต่อเนื่องในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ออก  
ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่กันระหว่างผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ถือสิทธิต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (สกต./สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเพิ่มจ านวนโควตารถเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ขนส่งตามภาคผนวกของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรฯ ทั้งนี้ บทเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 จะมีผลบังคับ 
ใช้ใน 30 วัน หลังจากวันที่มีการลงนาม 

3. คค. ได้หารือ กต. เกี่ยวกับร่างบทเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ของบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวแล้ว ซึ่ง กต. มีความเห็น 
ดังนี ้

3.1 ประเด็นด้านสารัตถะ ไม่มีข้อขัดข้องในสารัตถะโดยภาพรวมหากส่วนราชการเจ้าของเรื่องและ 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายและผลประโยชน์ของประเทศไทย  
สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน สอดคล้องกับพันธกรณี  
ของไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว รวมทั้งได้ปรับแก้ไข
ถ้อยค าเล็กน้อยเพื่อความถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น 

3.2 ประเด็นมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557  
ร่างบทเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 มีถ้อยค าและบริบทที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ  
จึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและเข้ าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญฯ  
ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบของ ครม. ก่อนการลงนาม แต่ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ 
ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

3.3 ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดท าและลงนาม
ร่างบทเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจะต้องเสนอขอความเห็นชอบบุคคลที่จะเป็นผู้ลงนามร่างบทเพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 และขอความเห็นชอบให้ กต. จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้ผู้ลงนามดังกล่าวเว้นแต่เป็น 
ทีย่อมรับระหว่างภาคีว่าไม่จ าเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอ านาจเต็ม 

4. คค. เห็นว่าการลงนามร่างบทเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ของบันทึกความเข้าใจฯ จะเป็นการสนับสนุนการขนส่ง
ระหว่างประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีแนวโน้ ม 
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการค้าชายแดนระหว่างไทย – กัมพูชา ในอนาคต ทั้งนี้  
คค. แจ้งว่า การลงนามร่างบทเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ของบันทึกความเข้าใจฯ ในช่วงการประชุมคณะกรรมการร่วม
ส าหรับความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงระดับรัฐมนตรี ที่มีก าหนดจัดขึ้นในวันที่ 
16 ธ.ค. 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ คค. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2559 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
131259 
 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2559 
 
สารัตถะ : ประธานกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบให้ปรับระยะเวลาการเปิดตลาดน้ ามันปาล์มและน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์มและการบริหารน าเข้า 
จากคราวละ 1 ปี เป็นคราวละ 3 ปี 

2. เห็นชอบให้เปิดตลาดน้ ามันปาล์มและน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม ปี 2560 – 2562 โดยให้เป็นไปตาม 
ข้อผูกพันของทุกกรอบการค้า และมีการบริหารการน าเข้าเช่นเดียวกับกรอบองค์การการค้าโลก (WTO) คือให้องค์การ
คลังสินค้าเป็นผู้น าเข้าและกระจายให้ผู้ผลิตภายในประเทศ ตามที่สมาคมโรงกลั่นน้ ามันเป็นผู้จัดสรร 

ทั้งนี้  ข้อ 1 และ 2 เป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ ามันแห่งชาติ (กนป.) 
ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันพุธท่ี 26 ต.ค. 2559 

3. รับทราบสรุปมติการประชุม กนป. ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธท่ี 26 ต.ค. 2559 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ในคราวประชุม กนป. ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 26 ต.ค. 2559 กนป. ได้มีมติดังนี้ 

1.1 การเปิดตลาดน้ ามันปาล์ม ภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ ปี 2560 – 2562 
1.1.1 เห็นชอบให้ปรับระยะเวลาการเปิดตลาดน้ ามันปาล์มและน้ ามันเน้ือในเมล็ดปาล์มและ 

การบริหารน าเข้า จากคราวละ 1 ปี เป็นคราวละ 3 ปี 
1.1.2 เห็นชอบให้เปิดตลาดน้ ามันปาล์มและน้ ามันเน้ือในเมล็ดปาล์ม ปี 2560 – 2562 โดยให้

เป็นไปตามข้อผูกพันของทุกกรอบการค้าและมีการบริหารการน าเข้าเช่นเดียวกับกรอบ WTO คือให้ อคส. เป็นผู้น าเข้า
และกระจายให้ผู้ผลิตภายในประเทศตามที่สมาคมโรงกลั่นน้ ามันเป็นผู้จัดสรร 

1.1.3 มอบหมายฝ่ายเลขานุการ กนป. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมาย 
พณ. และกระทรวงการคลัง (กค.) ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2 การก าหนดชื่อสินค้าน้ ามันปาล์ม ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย  

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

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปาล์มน้ ามัน 
แบบครบวงจร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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การน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 111) พ.ศ. 2539 
1.2.1 เห็นชอบให้ก าหนดช่ือสินค้าน้ ามันปาล์ม และน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์มในประกาศ/ระเบียบ

กระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าต่างประเทศ ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน า
สินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 111) พ.ศ. 2539 คือ น้ ามันปาล์มและแฟรกช่ันของน้ ามันปาล์มจะท าให้บริสุทธิ์
หรือไม่ก็ตามแต่ต้องไม่ดัดแปลงทางเคมี และน้ ามันเมล็ดเนื้อในเมล็ดปาล์ม และปรับปรุงพิกัดอัตราศุลกากรให้เป็นไปตาม
ปัจจุบัน 

1.2.2 มอบ พณ. รับข้อสังเกต เรื่องความครอบคลุมของพิกัด น้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม และการปรับ
หรือเติมแต่งบางส่วนของน้ ามันปาล์มเพื่อหลีกเลี่ยงวิธีการทางศุลกากร และให้ติดตามการน าเข้าอย่างใกล้ชิด 

1.3 การปรับคณะอนุกรรมการ/คณะท างานภายใต้ กนป. โดยเห็นชอบให้ปรับปรุงค าสั่งคณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน 4 คณะ ดังนี ้

1.3.1 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ล าดับ 1 ปรับเปลี่ยนเป็น รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ท่ีได้รับมอบหมาย 

1.3.2 คณะท างานพิจารณาโครงการปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
การตลาดปาล์มน้ ามันแบบครบวงจร ล าดับ 6 ปรับเปลี่ยนเป็นผู้แทนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

1.3.3 คณะท างานการแก้ไขปัญหาการน าเข้าน้ ามันปาล์มและผลิตภัณฑ์น้ ามันปาล์ม ล าดับ 1 
ปรับเปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้รับมอบหมาย ล าดับ 2 ปรับเปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.3.4 คณะท างานตรวจสอบพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน ล าดับที่ 1 ปรับเปลี่ยนเป็น รองเลขาธิการ
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ได้รับมอบหมาย ล าดับ 5 ปรับเปลี่ยนเป็น ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร 
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ล าดับ 7 ปรับเปลี่ยนเป็น ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร และ เพิ่มเติมผู้แทนกรมพัฒนา
ที่ดินเป็นคณะท างาน 

1.4 การก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ การรับซ้ือน้ ามันปาล์มดิบเก็บสต็อกของ อคส . 
ปี 2559 เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการ ปี 2559 ตามที่ อคส. เสนอ 

1.5 ยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ 
1.5.1 เห็นชอบยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม ทั้งระบบ โดยมีวิสัยทัศน์ “พัฒนา

ปาล์มน้ ามัน น้ ามันปาล์ม ไปสู่อุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอล เพื่อการแข่งขันในการด าเนินธุรกิจในอาเซียน” ระยะเวลา 
การปฏิรูป 20 ปี (ปี 2560 – 2579) แบ่งเป็น ช่วงละ 5 ปี ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดังน้ี 

(1) ยุทธศาสตร์ด้านการผลิต 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรม 
(3) ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม 
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(4) ยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน 
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการตลาด 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

1.5.2 มอบหมายให้คณะอนุกรรมการปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ ผลักดันและติดตาม
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์โดยร่วมมือกับภาคเอกชน ตลอดจนให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปด าเนินการ
ต่อไป ดังนี้ 

(1) ประเด็นการใช้น้ ามันปาล์มภาคพลังงาน 
(2) ความต้องการใช้น้ ามันปาล์มในอุตสาหกรรมอื่น ๆ 
(3) การจัดระเบียบลานเทและมาตรฐานโรงงานสกัดแบบหีบรวมเมล็ดใน (โรง B) 

1.5.3 ให้น ายุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มทั้งระบบ บรรจุในร่างพระราชบัญญัติ
ปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์ม 

1.5.4 มอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป 
2. กนป. แจ้งว่าการเปิดตลาดน้ ามันปาล์มและน้ ามันเมล็ดในปาล์มภายใต้ กรอบการค้าระหว่างประเทศเป็นไป

ตามพันธกรณีที่ผูกพันทุกความตกลง ได้แก่ 
2.1 กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) เปิดตลาดน าเข้าน้ ามันปาล์มและน้ ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม โดยก าหนด

ปริมาณเปิดตลาดในโควตา 4,860 ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 20 และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 143 
2.2 กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) น าเข้าโดยเสรี อัตราภาษีร้อยละ 0 
2.3 กรอบการค้า FTA ได้แก่ (1) ไทย – ออสเตรเลีย และไทย – นิวซีแลนด์ (2) ไทย – ญี่ปุ่น (3) อาเซียน – 

เกาหลีใต้ (4) อาเซียน – จีน (5) อาเซียน – ญี่ปุ่น และ (6) อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด์ 
โดยทุกกรอบการค้ามีการบริหารการน าเข้าด้วยการให้ อคส . เป็นผู้มีสิทธิน าเข้าและกระจายให้ผู้ผลิต

ภายในประเทศตามที่สมาคมโรงกลั่นน้ ามันปาล์มเป็นผู้จัดสรรตามนโยบายการเปิดตลาด ซึ่งได้มีการด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ส าหรับการปรับระยะเวลาการเปิดตลาดและบริหารการน าเข้า  
จากคราวละ 1 ปี เป็นคราวละ 3 ปี เพ่ือให้ พณ. และ กค. ด าเนินการออกประกาศที่เกี่ยวข้องในการน าเข้าน้ ามันปาล์ม
และน้ ามันเมล็ดในปาล์มได้อย่างต่อเนื่อง และจะท าให้ผู้ประกอบการสามารถการผลิตและการตลาดล่วงหน้าและเกิดผล
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและน้ ามันปาล์มโดยรวม 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ กนป. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2559 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
131259 
 
เรื่อง : ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให้
โรงงานยาสูบมีสถานะเป็นนิติบุคคลโดยเปลี่ยนช่ือเป็นการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ก าหนดให้มีคณะกรรมการ 
การยาสูบแห่งประเทศไทย ก าหนดให้มีผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ก าหนดที่ตั้งส านักงาน อ านาจหน้าที่ 
ทุน รายได้ การเงินการบัญชี การตรวจสอบ การก ากับดูแล การร้องทุกข์ การสงเคราะห์ และบทเฉพาะกาล และ 

2. รับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติการยาสูบ  
แห่งประเทศไทย พ.ศ. .... 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ปัจจุบันโรงงานยาสูบมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัด กค. แต่ไม่ได้มีฐานะ เป็นนิติบุคคล ท าให้การด าเนินภารกิจ

ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพเนื่องจากไม่มีสถานะหรือความสามารถในการท านิติกรรมได้ด้วยตัวเอง รวมทั้ง
ขาดความชัดเจนในด้านการถือครองทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
ยาสูบในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร เช่น การต่อต้าน การสูบบุหรี่ 
การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้มีการแข่งขันสูง สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ มีแนวโน้ มขยายตัวระดับต่ า 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ชิกาแรตของคนไทยมีแนวโน้มลดลง อ านาจต่อรองของผู้ขายวัตถุดิบ ผู้ส่งมอบ ปัจจัยการผลิต  
การคุกคามจากการแข่งขันของคู่แข่งขันต่างชาติมีขนาดใหญ่มีเงินทุนมหาศาล จึงเป็นเหตุผลท าให้โรงงานยาสูบต้อง  
ปรับฐานะเป็นนิติบุคคลและขยายตัวไปท าธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อความอยู่รอดขององค์กรในอนาคต ประกอบกับ
นโยบายของ กค. ก าหนดหลักการและแนวทางการด าเนินงานให้โรงงานยาสูบปรับโครงสร้างองค์กรเป็นนิติบุคคล  
เพื่อให้โรงงานยาสูบมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีการพัฒนา มีความคล่องตัว และสามารถประกอบธุรกิจ ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย สมควรปรับเปลี่ยนให้โรงงานยาสูบมีสถานะเป็นนิติบุคคล 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กค./กษ. (สกม. สป.กษ./กสก./วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้โรงงานยาสูบมีสถานะเป็นนิติบุคคล มีการพัฒนา 
มีความคล่องตัว และสามารถประกอบธุรกิจ ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. กค. โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย 
กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในการยกร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ตามที่ กค. เสนอ และให้ส่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิ ติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 49/2559 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
131259 
 
เรื่อง : ร่างระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี” (พ.ศ. 2560 – 2569) และร่างแผน

แม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
สารัตถะ : รง. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบและประกาศนโยบายระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี” ระยะที่ 
2 2560 – 2569) 

2. เห็นชอบร่างแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการท างาน ของ รง. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ตามที่ได้มีมติอนุมัติในหลักการกรอบแนวคิดและประกาศนโยบาย “แรงงานปลอดภัยและสุขภาวะอนามัยที่ดี” 

เป็นระเบียบวาระแห่งชาติของ รง. ที่มีกรอบระยะเวลาการด าเนินการ 10 ปี (พ.ศ. 2550 – 2559) โดยเป็น 
การขับเคลื่อนการด าเนินการภายใต้แผนท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 3 แผน มีผลการด าเนินการ ดังน้ี 

1.1 แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2552 – 2554)  
ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์สามารถด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 100 ยกเว้นยุทธศาสตร์ ที่ 4 แผนงาน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย มีผลการด าเนินงานร้อยละ 77.22 

1.2 แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550 – 
2554) ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่สามารถด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 100 ยกเว้นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานในองค์รวม ซึ่งเป็น เรื่อง
โครงการจัดต้ังกรมความปลอดภัยในการท างาน การส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน และการเตรียมและพัฒนาองค์กรเพ่ือรองรับระบบ
การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานมีผลการด าเนินงานร้อยละ 28 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : รง./กษ. (สศก./กป./วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อลดการเกิดอุบัติ เหตุ  อุบัติภัย โรคหรือการเจ็บป่วยจาก 
การท างานและพัฒนาการเข้าถึงบริการของรัฐ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน เสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนท างาน และ
ประชาชนในสังคมโดยรวม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.3 แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 
2559) ซึ่ง ครม. ได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2554 มีผลการด าเนินงานจาก 22 หน่วยงาน ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ 19 กลยุทธ์ มีโครงการที่ได้ด าเนินงานทั้งหมดจ านวน 271 โครงการ และด าเนินการ 
ตามเป้าหมายของโครงการจ านวน 262 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 96.68 

2. เพื่อรองรับการด าเนินการตามกรอบสัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 187  
ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการด าเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2549 ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน 
เมื่อวันท่ี 23 มี.ค. 2559 มีผลบังคับให้ใน 12 เดือนถัดไป ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค. 2560 ตามกรอบอนุสัญญาฯ ประเทศ 
ที่ให้สัตยาบันต้องด าเนินการในเรื่อง 1) การมีนโยบายระดับชาติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การมีระบบ 
การด าเนินงานระดับชาติความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบ บุคลากร กฎหมาย 
ข้อบังคับ กลไกการบังคับใช้ 3) การมีแผนงาน โครงการระดับชาติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อส่งเสริม  
การพัฒนาวัฒนธรรมเชิงป้องกันโดยขจัดหรือลดความเสี่ยงอันตรายจากการท างานให้มีน้อยที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ รง .  
จึงได้เสนอร่างระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2569)  
และร่างแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 
2564) เพื่อใช้เป็นนโยบายและกรอบการด าเนินการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ของกระทรวงและภาคีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ร่างระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2569) 
มีกรอบแนวทางการด าเนินการ ดังน้ี 

3.1 การส่งเสริมคนท างานให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี 
3.2 การให้ความส าคัญในการป้องกันเพ่ือลดความเสี่ยงจากอันตรายและการเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 
3.3 การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการโดยอาศัยแนวทางประชารัฐ 
3.4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
3.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการและการด าเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในทุกระดับ 

4. ร่างแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ดังนี ้

4.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และตัวช้ีวัด 
- วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันเพ่ือแรงงานปลอดภัย  
- พันธกิจ 1) ก าหนดและพัฒนามาตรการเชิงส่งเสริมและป้องกันด้านความปลอดภัยและ 

อาชีวอนามัย 2) รณรงค์ให้แรงงานทุกภาคส่วนได้รับการคุ้มครองดูแลเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ด้านความปลอดภัยและ  
อาชีวอนามัย 3) เสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายในทุกภาคส่วนและความร่วมมือระหว่างเครือข่ายด้านความปลอดภัยและ 
อาชีวอนามัย 4) พัฒนากลไกการบริหารจัดการและการด าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 5) ก ากับ 
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ควบคุม และดูแล ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
- เป้าประสงค์ 1) เพื่อสร้างความตระหนักและจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามั ย 

ในทุกภาคส่วน 2) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วน ในการผลักดันให้งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขับเคลื่อน
อย่างมีปะสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

- ตัวชี้วัด 1) อันตราการประสบอันตรายจากการท างาน 2) จ านวนภาคส่วนที่มีบทบาทในการสร้าง
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท างาน 3) ผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

4.2 ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1) การส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2) การส่งเสริม ก ากับ ดูแล และพัฒนามาตรการเชิงป้องกันด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย 3) การเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
4) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ทั้งนี้ ร่างระเบียบวาระแห่งชาติฯ และร่างแผนฯ ได้มีการปรับปรุงในหลักการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทาง
ของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ด้วยแล้ว  

5. คณะกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน ในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 
2559 ได้มีมติเห็นชอบร่างระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 
2569) และร่างแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ ฉบับที่ 2  
(พ.ศ. 2560 – 2564) และให้เสนอ ครม. เพื่อให้เป็นกรอบและแนวทางการด าเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท างาน รง. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

6. นโยบายระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” พ.ศ. 2550 – 2559 และ 
แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ พ .ศ. 2555 – 2559 สิ้นสุด
ระยะเวลาด าเนินการในปี พ.ศ. 2559 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุผลตามเจตนารมณ์ 
ในการลดการประสบอันตรายจากการท างานอย่างมีความยั่งยืน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบท้ัง 2 ข้อ ตามที่ รง. เสนอ และให้ รง. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ วท. สงป. และ 
สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. เมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติประกาศใช้แล้ว ให้ รง . พิจารณาปรับปรุงระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงาน
ปลอดภัยและสุขอนามัย” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2569) และแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แล้วเสนอ 
ครม. ทราบต่อไป 
 


