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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 26/2560 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270660 
 
เรื่อง : สรุปผลการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ทราบสรุปผลการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นของรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได๎ ดังนี้ 
ผลการลงนามแถลงการณ์รํวมฯ และการประชุมหารือท่ีเกี่ยวข๎อง สรุปดังน้ี 
1. การลงนามแถลงการณ์ร่วมในการต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น 

รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) และรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตร 
ป่าไม๎ และประมงญี่ปุ่น (นายยูจิ ยามาโมโต๎) ได๎ลงนามแถลงการณ์รํวมในการตํอต๎านการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร๎การควบคุม ระหวํางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แหํงราชอาณาจักรไทย และกระทรวงเกษตร ป่าไม๎ และ
ประมงแหํงประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ กระทรวงเกษตร ป่าไม๎ และประมงญี่ปุ่น เพื่อแสดง
เจตนารมณ์ของสองประเทศที่จะรํวมกันตํอต๎านกิจกรรมการท าประมง IUU โดยรํวมมือและสนับสนุนการแก๎ไขปัญหา
ประมง IUU ระหวํางกัน ภายใต๎กลไกของทั้งสองประเทศ การรํวมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ๎าของทํา รวมถึง
แลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารเพื่อการตํอต๎านการประมงผิดกฎหมายระหวํางกัน ตลอดจนจะรํวมมือกันท างานรํวมกับประเทศ
ที่เป็นตลาดสินค๎าประมง เพื่อการค๎าสินค๎าประมงท่ีเกิดจากการประมงที่ถูกกฎหมาย ซึ่งเป็นการแสดงถึงบทบาทของไทย
ในการเอาจริงเอาจังกับการแก๎ไขปัญหาประมง IUU ในเวทีนานาชาติ 

2. การประชุมหารือความร่วมมือด้านการเกษตรกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น 
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได๎เข๎า

เยี่ยมคาราวะรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตร ป่าไม๎ และประมงญี่ปุ่น (นายยูจิ ยามาโมโต๎) ณ ที่ท าการกระทรวงเกษตร 
ป่าไม๎  และประมงญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายได๎หารือกันใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สกต.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

1. การลงนามแถลงการณ์รํวมฯ มีผลให๎ประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่นสามารถด าเนินความรํวมมือในการตํอต๎านการท าประมง IUU 
ได๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สํงผลดีตํอการแก๎ไขปัญหาการท าประมง IUU 
ของประเทศไทย และสนับสนุนให๎สองประเทศบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงอยํางยั่งยืน 

2. การด าเนินความรํวมมือในโครงการพัฒนาคลองผันน้ าควบคูํ
กับถนนวงแหวน รอบที่ 3 ประเทศไทยสามารถน าเอาระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยของประเทศญี่ปุ่น มาพัฒนาและใช๎ประโยชน์ในการป้องกัน
และแก๎ไขปัญหาอุทกภัยในลุํมแมํน้ าเจ๎าพระยาอยํางยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงเกษตร ป่าไม๎ และประมงญี่ปุ่น เห็นพ๎องที่จะเสริมสร๎างความ
รํวมมือและสนับสนุนการตํอต๎านการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร๎การควบคุม (Illegal, Unreported 
and Unregulated (IUU) Fishing) ระหวํางกัน โดยทั้งสองฝ่ายเห็นวํา การท าประมงอยํางยั่งยืน และการตํอต๎านการท า
ประมง IUU เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ 

2.2 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ๎องที่จะสนับสนุนและผลักดันการด าเนินการภายใต๎กรอบความรํวมมือด๎านการเกษตร
ของทั้งสองประเทศ ได๎แกํ กรอบความรํวมมือระดับสูงระหวํางไทยและญี่ปุ่น ด๎านการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร 
(High Level Cooperation Dialogue on Agricultural and Food Industries) และกรอบความตกลงหุ๎นสํวน
เศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) ที่ทั้งสองฝ่ายสามารถหารือเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกทางการค๎าสินค๎าเกษตร
ระหวํางกัน และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

2.3 รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตร ป่าไม๎ และประมง
ญี่ปุ่น เข๎ารํวมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด๎านการเกษตรและป่าไม๎กับรัฐมนตรีจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐ เกาหลี ครั้งที่ 
17 ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ จังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุม
ดังกลําว 

3. การประชุมหารือความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้าง
พ้ืนฐาน การขนส่ง และการท่องเท่ียวญี่ปุ่น และการศึกษาดูงานระบบชลประทานของประเทศญี่ปุ่น 

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) ได๎เข๎า
เยี่ยมคาราวะรัฐมนตรีวําการกระทรวงที่ดิน โครงสร๎างพื้นฐาน การขนสํง และการทํองเที่ยวญี่ปุ่น (นายเคอิฉิ อิชิอิ) ณ ที่
ท าการกระทรวงที่ดิน โครงสร๎างพื้นฐาน การขนสํง และการทํองเที่ยวญี่ปุ่น โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ๎องรํวมกันในการกระชับ
ความสัมพันธ์และความรํวมมือด๎านการบริหารจัดการน้ าที่มีอยูํแล๎วให๎แนํนแฟ้นยิ่งขึ้น ผํานองค์การความรํวมมือระหวําง
ประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) โดยเฉพาะการรํวมกันศึกษาความเป็นไปได๎
โครงการพัฒนาคลองผันน้ าควบคูํกับถนนวงแหวน รอบที่ 3 เพื่อน าน้ าออกทะเลโดยตรง ที่ชํวยลดผลกระทบจากปัญหา
อุทกภัยในพ้ืนท่ีลุํมแมํน้ าเจ๎าพระยาอยํางยั่งยืน โดยรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ๎งวํา ประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม ดังนั้น การบริหารจัดการน้ าจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลไทยให๎ความส าคัญ และในโอกาสนี้ นายเคนอิฉิ  
อิชิอิ ขอเชิญรัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข๎ารํวมการสัมมนาโครงการพัฒนาคลองผันน้ าควบคูํกับถนนวง
แหวน รอบที่ 3 ซึ่ง JICA จะเป็นเจ๎าภาพจัดรํวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม ในวันที่ 28 
มิถุนายน 2560 ณ ประเทศไทย 

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
โครงการถนนวงแหวนควบคูํกับคลองผันน้ าจากคณะผู๎เช่ียวชาญของ JICA พร๎อมเยี่ยมชมห๎องปฏิบัติการ และสถานี
ระบายน้ ายาชิโอะ และพื้นที่โครงการคลองผันน้ าควบคูํกับถนนวงแหวน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาแบบบูรณาการด๎านการ
ชลประทานและการคมนาคม จึงเป็นโอกาสดีที่ฝ่ายไทยได๎แลกเปลี่ยนองค์ความรู๎ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์  
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ในระดับเจ๎าหน๎าที่กับฝ่ายญี่ปุ่น 
4. การประชุมหารือความร่วมมือด้านสหกรณ์ 

วันท่ี 2 มิถุนายน 2560 รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎ประชุมหารือกับผู๎บริหารของสหกรณ์
การเกษตรฟุเอะฟุกิ ณ จังหวัดยามานาชิ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู๎เกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ
สหกรณ์การเกษตรของญี่ปุ่น ท่ีสามารถน ามาตํอยอดการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรของไทยท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก าลังด าเนินการอยูํให๎เกิดความครอบคลุมมากข้ึน ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีสํวนสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร๎าง
พื้นฐาน (Facilities) ของสหกรณ์การเกษตรฟุเอะฟุกิ ประมาณร๎อยละ 50 ของการด าเนินการของสหกรณ์การเกษตร
ฟุเอะฟุกิ โดยสหกรณ์การเกษตรฟุเอะฟุกิท าหน๎าที่ในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร จัดหาปัจจัยการผลิต เชํน ปุ๋ยและ
เมล็ดพันธ์ุ รวมทั้งให๎ความรู๎ด๎านการเพาะปลูกแกํเกษตรกร 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 26/2560 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270660 
 
เรื่อง : โครงการประกันภัยข๎าวนาปี ปีการผลิต 2560 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1) ให๎ความเห็นชอบการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2560 ตามข๎อ 1. ซึ่งเป็นการด าเนินงานตํอเนื่องจาก
โครงการฯ ปีการผลิต 2559 ภายใต๎วงเงินงบประมาณจ านวน 1,841,100,000 บาท โดยใช๎เงินงบประมาณคงเหลือ
ในสํวนท่ี ธ.ก.ส. ได๎เบกิจํายจากส านักงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการฯ ในปีการผลิต 2559 จ านวน 203,944,675.34 บาท 
และเสนอของบประมาณเพิ่มเติมจ านวน 1,637,155,324.66 บาท 

 2) ให๎ความเห็นชอบให๎ ธ.ก.ส. ทดรองจํายเงินอุดหนุนคําเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลในสํวนของงบประมาณ
เพิ่มเติมจ านวน 1,637,155,324.66 บาท และเบิกเงินชดเชยตามจ านวนที่จํายจริงพร๎อมด๎วยอัตราดอกเบี้ยเงิน 
ฝากประจ า 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญํ (FDR) + 1% ในปีงบประมาณถัดไปให๎กับ 
ธ.ก.ส. ทั้งนี้ หากสิ้นสุดระยะเวลาในการขายกรมธรรม์แล๎ว พบวํา มีจ านวนพื้นที่เอาประกันภัยมากกวําพื้นที่เป้าหมายที่
เสนอของบประมาณอุดหนุนคําเบี้ยประกันภัยจ านวน 30 ล๎านไรํ กค. จะเสนอให๎ ครม. พิจารณาให๎ความเห็นชอบวงเงิน
งบประมาณเพิ่มเติม 

 3) มอบหมายให๎ ธ.ก.ส. ด าเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยข๎าวนาปี ปีการผลิต 2560 ให๎ได๎ตามเป้าหมาย 
ขั้นต่ า จ านวน 25 ล๎านไรํ โดยเกษตรกรผู๎เอาประกันภัยสามารถเลือกใช๎บริการพร๎อมเพย์ (Promptpay) ในการรับ – 
โอนคําเบี้ยประกันภัยและคําสินไหมทดแทน พร๎อมทั้งให๎ ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแตํละพื้นที่ให๎สอดคล๎องกับ
หลักการประกันภัย โดยเฉพาะการเข๎ารํวมโครงการฯ ของเกษตรกรที่อยูํในพื้นที่ไมํเหมาะสมตามการก าหนดเขตพื้นที่
ปลูกข๎าว (Zoning) ซึ่งประกาศโดยกระรวงเกษตรและสหกรณ์ และรํวมกับสมาคมฯ และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องใน  
การด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และให๎ความรู๎ด๎านการประกันภัยแกํเกษตรกรและบุคคลที่เกี่ยวข๎องเพื่อสร๎าง
ความตระหนักรู๎ในความส าคัญของการประกันภัย 

 4) มอบหมายให๎กรมสํงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานงานกับสมาคมฯ และ ธ .ก.ส. 
ด าเนินการเช่ือมโยงข๎อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกร แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการชํวยเหลือเกษตรกร

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

เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ
ให๎แกํเกษตรกรผู๎เพาะปลูกข๎าวนาปี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผู๎ประสบภัย (แบบ กษ 02) และแบบรายงานข๎อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกรผู๎เอาประกันภัยข๎าว เพื่อรับคําสินไหม
ทดแทน (แบบ กษ 02 เพื่อการรับประกันภัยแล๎ว) ตลอดจนด าเนินการเพื่อให๎มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
ฐานข๎อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงการฯ เพื่อรองรับการเพิ่มพื้นที่เป้าหมายในอนาคต และรองรับการแก๎ไขปัญหา
การจํายคําสินไหมทดแทนให๎รวดเร็วและถูกต๎องมากขึ้น พร๎อมทั้งให๎กรมสํงเสริมการเกษตรเก็บข๎อมูลพื้นที่ประสบภัย 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยแยก
ประเภทพืชตํางๆ 

 5) มอบหมายให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการเก็บข๎อมูลและปรับปรุง
ฐานข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎ดัชนีผลผลิตตํอเขตพื้นที่ (Area Yield Index) และเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
เตรียมการขอรับการประกันภัยข๎าว และการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ตํอไปในอนาคต 

 6) มอบหมายให๎กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการ
ในการตรวจสอบเกษตรกรที่ได๎รับความเสียหายแตํมิได๎อยูํในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการเพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2556 เชํนเดียวกับการด าเนินการของโครงการฯ ปีการผลิต 2559 และขอให๎จัดสํงข๎อมูลให๎สมาคมฯ และ ธ.ก.ส. 
เพื่อพิจารณาด าเนินการชํวยเหลือเยียวยาตํอไป 

 7) มอบหมายให๎ส านักงานคณะกรรมการก ากับและสํงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยปรับปรุงกรมธรรท์
ประกันภัยข๎าวนาปีให๎เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการฯ ปีการผลิต 2560 และ
ด าเนินการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในภาพรวมและเชิงรุกให๎แกํหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 

 8) มอบหมายให๎สมาคมฯ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. และกรมสํงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พัฒนาระบบการรับประกันภัยและจํายคําสินไหมทดแทน ตลอดจนด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ปีการผลิต 
2560 เพื่อให๎เกษตรกรผู๎เอาประกันภัยได๎รับประโยชน์สูงสุด 

โดยมรีายละเอียดสรุปได๎ ดังนี ้
1. กค. โดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นหนํวยงานหลักในการด าเนินโครงการฯ ตั้งแตํปีการผลิต 2554 – 

2559 โดยมีรูปแบบการรับประกันภัยและผลการด าเนินงาน ทั้งนี้ โครงการฯ ปีการผลิต 2559 ครม. ได๎มีมติเมื่อวันที่ 
21 มิถุนายน 2559 เห็นชอบในหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณของมาตรการชํวยเหลือเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าว ปีการ
ผลิต 2559/60 ด๎านการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามที่ กค. เสนอ 

2. โครงการฯ ปีการผลิต 2559 ได๎ก าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย 100 บาทตํอไรํ และก าหนดวงเงินคุ๎มครอง 
1,111 บาทตํอไรํ ส าหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 6 ประเภท ได๎แกํ น้ าทํวมหรือฝนตกหนัก ภัยแล๎ง ฝนแล๎งหรือฝนทิ้งชํวง 
ลมพายุหรือพายุไต๎ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ าค๎างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม๎ และวงเงินคุ๎มครอง 555 บาทตํอไรํ ส าหรับ
ภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกลําวถือวําประสบความส าเร็จอยํางสูง โดย ณ วันสิ้นสุดการจ าหนําย
กรมธรรม์ (15 ธันวาคม 2559) มีพื้นที่เข๎ารํวมโครงการฯ จ านวน 27.18 ล๎านไรํ ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 90.6 ของพื้นที่
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เป้าหมายจ านวน 30 ล๎านไรํ และคิดเป็นร๎อยละ 48.10 ของพื้นที่เพาะปลูกข๎าวนาปีทั้งประเทศ โดยเป็นงบประมาณที่
รัฐบาลอุดหนุนจ านวน 1,833.89 ล๎านบาท 

3. กค. และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎พิจารณาแนวทางการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2560 โดยให๎เกษตรกร
ทั่วไป และเกษตรกรผู๎เป็นลูกค๎า ธ.ก.ส. ที่กู๎เงินเพื่อการเพาะปลูกข๎าวนาปีได๎รับความคุ๎มครองจากระบบการประกันภัย
ตามกฎจ านวนมาก (Law of Large Number) เชํนเดียวกับโครงการฯ ในปีการผลิต 2559 ทั้งนี้ ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมได๎มีมติเห็นชอบ
โครงการฯ ปีการผลิต 2560 และมอบหมาย กค. น าเสนอ ครม. พิจารณาตํอไป โดยโครงการฯ ดังกลําวมีหลักการและ
รายละเอียดในการประกันภัย ดังนี้ 

3.1 พ้ืนที่เป้าหมาย 
3.1.1 พื้นที่เป้าหมายขั้นต่ าจ านวน 25 ล๎านไรํ ส าหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค๎าสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูก

ข๎าวนาปี ปีการผลิต 2560 ของ ธ.ก.ส. 
3.1.2 พื้นที่จ านวนไมํเกิน 8 แสนไรํ ส าหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค๎าสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกข๎าวนาปี  

ปีการผลิต 2560 ของ ธ.ก.ส. และประสงค์จะซื้อความคุ๎มครองเพิ่มเติมและเกษตรกรทั่วไปที่ไมํได๎เป็นลูกค๎าสินเช่ือของ 
ธ.ก.ส. โดยต๎องจํายเบี้ยประกันภัยในสํวนที่ ธ.ก.ส. ไมํได๎จํายให๎ (สมาคมประกันวินาศภัยไทย (สมาคมฯ) เสนอให๎มี 
การก าหนดเพดานพ้ืนท่ีเอาประกันภัยสูงสุด เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลําวอาจเป็นพ้ืนท่ีที่มีความเสี่ยงสูง) 

3.2 เง่ือนไขในการรับประกันภัย 
สมาคมฯ ได๎เสนอเงื่อนไขในการรับประกันภัย ซึ่งสรุปได๎ ดังนี้ 
3.2.1 อัตราเบี้ยประกันภัย 

อัตราเบี้ยประกันภัยที่ 90 บาทตํอไรํ (ไมํรวมภาษีมูลคําเพิ่มและอากรแสตมป์) หรือคิดเป็น
อัตรา 97.37 บาทตํอไรํ (รวมภาษีมูลคําเพิ่มและอากรแสตมป์) ทั้งนี้ การคิดภาษีมูลคําเพิ่มในอัตราร๎อยละ 7 เป็นไปตาม
ค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 65/2559 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลคําเพิ่ม 

3.2.2 วงเงินคุ้มครอง 
ในปีการผลิต 2560 เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการฯ จะได๎รับวงเงินความคุ๎มครอง 1,260 บาท

ตํอไรํ ส าหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 6 ประเภท ได๎แกํ น้ าทํวมหรือฝนตกหนัก ภัยแล๎ง ฝนแล๎งหรือฝนทิ้งชํวง ลมพายุหรือ
พายุไต๎ฝุ่น ภัยอากาศหนาวหรือน้ าค๎างแข็ง ลูกเห็บ และไฟไหม๎ (ปีการผลิต 2559 วงเงินคุ๎มครอง 1,111 บาทตํอไรํ) 
และวงเงินความคุ๎มครอง 630 บาทตํอไรํ ส าหรับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด (ปีการผลิต 2559 วงเงินคุ๎มครอง 555 
บาทตํอไรํ) 

3.3 การอุดหนุนค่าเบ้ียประกันภัยของรัฐบาล 
รัฐบาลจะอุดหนุนเงินคําเบี้ยประกันภัยให๎แกํผู๎เอาประกันภัยทั้งหมดตามข๎อ 3.1 ในอัตรา 61.37 บาทตํอไรํ 

(รวมภาษีมูลคําเพิ่มและอากรแสตมป์) ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะอุดหนุนคําเบี้ยประกันภัยในสํวนที่เหลืออีก 36 บาทตํอไรํ ส าหรับ
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เกษตรกรที่เป็นลูกค๎าสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกข๎าวนาปี ปีการผลิต 2560 ของ ธ.ก.ส. ตามข๎อ 3.1.1 
4. งบประมาณและแหล่งที่มาส าหรับโครงการฯ ปีการผลิต 2560 

4.1 การด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2560 กค. ประเมินในเบื้องต๎นวําอาจมีจ านวนเกษตรกรเข๎ารํวม
โครงการฯ มากกวําพ้ืนท่ีเป้าหมาย ดังน้ัน จึงเห็นควรเสนอขออนุมัติวงเงินส าหรับพื้นที่เอาประกันภัยจ านวน 30 ล๎านไรํ 
คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,841,100,000 บาท (เป็นการอุดหนุนคําเบี้ยประกันภัยตามข๎อ 3.3 ซึ่งเป็นไปตามพื้นที่
เป้าหมายตามข๎อ 3.1 และการอุดหนุนคําเบี้ยประกันภัยส าหรับพ้ืนท่ีเอาประกันภัยที่เกินกวําพ้ืนท่ีเป้าหมาย) 

4.2 อยํางไรก็ดี การ าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2560 กค. เห็นควรขอใช๎เงินงบประมาณคงเหลือในสํวนที่ 
ธ.ก.ส. ได๎เบิกจํายจาก สงป. เพื่อด าเนินโครงการฯ ในปีการผลิต 2559 จ านวน 203,944,675.34 บาท และเห็นควร
เสนอของบประมาณเพิ่มเติมอีกเป็นจ านวนเงิน 1,637,155,324.66 บาท เพื่อใช๎ด าเนินโครงการฯ โดยให๎ ธ.ก.ส.  
ทดรองจํายเงินอุดหนุนคําเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลจ านวน 1,637,155,324.66 บาท และเบิกเงินชดเชยตามจ านวน
ที่จํายจริงพร๎อมด๎วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญํ 
(FDR) + 1% ในปีงบประมาณถัดไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบทั้ง 8 ข๎อ ตามที่ กค. เสนอ ทั้งนี้ ให๎ กค. รับความเห็นของ สงป. ไปพิจารณาด าเนินการตํอไปด๎วย 
2. ให๎ กค. เรํงรัดศึกษาแนวทางการให๎ความชํวยเหลือด๎านการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรให๎ครอบคลุม

ถึงพืชผลชนิดอื่นๆ ให๎แล๎วเสร็จโดยเร็ว 
3. ในการด าเนินโครงการประกันภัยข๎าวนาปีส าหรับปีตํอๆ ไป ให๎ กค. และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเรํงพิจารณา

และน าเสนอโครงการฯ ตํอคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าวและคณะรัฐมนตรีให๎ทันกํอนเริ่มฤดูกาล
เพาะปลูก เพื่อให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ที่ต๎องการให๎เกษตรกรผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ อยํางทั่วถึงและ
ได๎รับการคุ๎มครองตลอดระยะเวลาการเพาะปลูกข๎าวนาปีท้ังฤดูการผลิต 

4. ให๎ กค. พิจารณาปรับปรุงแนวทางการ าเนินโครงการฯ ในอนาคตโดยสํงเสริมให๎เกษตรกรได๎มีสํวนรํวมใน
ระบบประกันภัยพืชผลมากยิ่งข้ึน และทยอยให๎เกษตรกรเพิ่มการมีสํวนรํวมในการรับภาระคําเบี้ยประกันภัยด๎วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 26/2560 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270660 
 
เรื่อง : การขออนุญาตเข๎าใช๎พื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนธุรกิจประมงพื้นบ๎านจังหวัดปัตตานี 

ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเมืองต๎นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 
สารัตถะ : ศอ.บต. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติให๎ยกเว๎นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2530 วันท่ี 23 
กรกฎาคม 2534 และวันที่ 22 สิงหาคม 2543 เพื่อน าพื้นที่ป่าชายเลนในท๎องที่อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 3 ไรํ เพื่อสนับสนุนธุรกิจประมงพื้นบ๎านจังหวัดปัตตานีตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเมืองต๎นแบบ 
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

โดยมรีายละเอียดสรุปได๎ ดังนี ้
1. ครม. ได๎มีมติเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2559 เห็นชอบในหลักการโครงการเมืองต๎นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน” (ปี 2560 – 2563) เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ให๎เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ โดยด าเนินการในพื้นที่  
3 อ าเภอ ประกอบด๎วย อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็น “เมืองต๎นแบบอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร” อ าเภอสุไหงโก – ลก 
จังหวัดนราธิวาส เป็น “ศูนย์กลางการค๎าชายแดนระหวํางประเทศ” และอ าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็น “เมืองต๎นแบบ
การพัฒนาที่พึ่งพาตนเองอยํางยั่งยืน” และแนวทางการด าเนินงานตามที่ สศช. เสนอ โดยให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน 
ศอ.บต. น าแนวทางดังกลําวไปด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎องและพิจารณาแนวทางการให๎ประชาชนในพื้นที่เข๎ามามีสํวน
รํวมและได๎รับประโยชน์ในการด าเนินการด๎วย 

2. ศอ.บต. รายงานวํา สมาคมชาวประมงพื้นบ๎านจังหวัดปัตตานีได๎ขอให๎ผู๎แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก๎ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ประสานงานในการขอใช๎สถานที่จัดท าโครงการธุรกิจชุมชนประมงพื้นบ๎านต๎นแบบ  
เพื่อผลักดันโครงการธุรกิจชุมชนประมงพื้นบ๎านต๎นแบบภายใต๎ยุทธศาสตร์โครงการเมืองต๎นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ให๎สามารถพัฒนาเป็นโครงการที่เป็นท่ีพึ่งของสมาชิกในชุมชนประมงพ้ืนบ๎าน จังหวัดปัตตานี กํอให๎เกิดการพัฒนา
ทั้งทางด๎านเศรษฐกิจในแงํการสร๎างงาน สร๎างรายได๎ให๎กับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนา ในชุมชนประมงพื้นบ๎าน  
จังหวัดปัตตานี ท่ีเข๎มแข็งขึ้นผํานรูปแบบธุรกิจชุมชนประมงพ้ืนบ๎านต๎นแบบอันจะเป็นรากฐานท่ีส าคัญในการพัฒนาสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใต๎ตํอไปในอนาคต 

 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : ศอ.บต./กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสามารถพัฒนาเป็นที่พึ่งพาของสมาชิกในชุมชนประมง
พื้นบ๎านจังหวัดปัตตานี กํอให๎เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การสร๎างงาน 
สร๎างรายได๎ในชุมชนเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนใต๎ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ส านักงานผู๎แทนพิเศษของรัฐบาลฯ ได๎ประสานไปยัง ศอ.บต. โดย ศอ.บต. ได๎ด าเนินการจัดประชุมหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎องเพื่อตรวจสอบขอ๎มูล ข๎อเท็จจริงตลอดจนข๎อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เนื่องจากที่ดิน
ผืนดังกลําว จ านวน 1 ไรํ เป็นที่ดินที่อยูํในความรับผิดชอบของส านักงานเจ๎าทําภูมิภาคสาขาปัตตานี กรมเจ๎าทํา 
กระทรวงคมนาคม และที่ดินอีกจ านวน 2 ไรํ อยูํในความรับผิดชอบของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 39 (ปัตตาน)ี 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (ทส.) 

4. สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนท่ี 39 ได๎ไปด าเนินการตรวจสอบการใช๎ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเป็นสถานที่จัดท า
โครงการธุรกิจชุมชนประมงพื้นบ๎านต๎นแบบ ปรากฏวํา พื้นที่ท่ีจะขอใช๎ประโยชน์นั้น อยูํนอกเขตป่าสงวนแหํงชาติป่าชาย
เลนหนองจิก แตํตั้งอยูํในเขตพื้นที่ป่าชายเลนตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 
2543 จ านวน 3 ไรํ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติป่าไม๎ พ.ศ. 2484 การตรวจสอบสภาพพื้นที่ครั้งนี้ได๎ใช๎เครื่องมือวัด
คําพิกัดสัญญาณดาวเทียม (GPS) Datum wgs 1984 ท าการบันทึกคําพิกัด จ านวน 4 หมุด ผลการตรวจสอบพบวําพื้นที่
ที่จะขอใช๎ประโยชน์มีสภาพพ้ืนที่เป็นป่าชายเลนเสื่อมโทรม ไม่มีสภาพป่าแต่อย่างใด 

5. สมาคมชาวประมงพื้นบ๎านจังหวัดปัตตานีรํวมกับ ศอ.บต. และจังหวัดปัตตานี ได๎ไปด าเนินการจัดท าแนว
ทางการพัฒนา (Road Map) ที่ครอบคลุมทุกกลุํมเป้าหมายของเครือขํายสมาคม (25 กลุํม สมาชิก 82,500 ราย)  
เพื่อรํวมกันจัดท าแผนท่ีการพัฒนาท้ังระบบ รวมทั้งปฏิทินการจับสัตว์น้ าตลอดทั้งปี เนื่องจากการประมงเป็นหัวใจส าคัญ
ของเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี อีกทั้งที่ผํานมาการบริหารจัดการงานประมงพื้นบ๎านยังขาดทิศทางการท างานที่ชัดเจน  
ไมํสามารถเช่ือมตํอการท างานรํวมกันระหวํางหนํวยงานกับกลุํมตํางๆ ได๎ ขาดการพัฒนาตามแนวทางหํวงโซํคุณคํา 
(Value of Chain) โดยเฉพาะการแก๎ไขปัญหาที่เรื้อรังและสืบเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปี ดังน้ัน หากสามารถเช่ือมโยง
ผลผลิตประมงที่จับได๎กับการสร๎างงาน สร๎างอาชีพที่ยั่งยืนในห๎วงเวลาดังกลําวจะกํอให๎เกิดการสร๎างงานสร๎างอาชีพที่
มั่นคงยั่งยืนได๎ ประกอบกับในขณะนี้รัฐบาลได๎ให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี ซึ่งการประมงพ้ืนบ๎านจะเป็น
กลุํมส าคัญที่สามารถสร๎างการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีได๎เป็นอยํางดี 

6. ศอ.บต. พิจารณาเห็นวําเพื่อเป็นการสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประมงพื้นบ๎านไปสูํการเป็น  “ธุรกิจ
ประมงพื้นบ๎านต๎นแบบ” จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานี ตามแนวทางการขับเคลื่อน
โครงการเมืองต๎นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเฉพาะการพัฒนาให๎สอดคล๎องกันทั้งระบบหํวงโซํคุณคํา 
(Value of Chain) เชื่อมโยงผลผลิตประมงที่จับได๎กับการสร๎างงาน สร๎างอาชีพท่ียั่งยืนในแตํละฤดูกาลจับสัตว์น้ าท่ีถูกต๎อง
ตามกฎหมาย จะกํอให๎เกิดการสร๎างงาน สร๎างอาชีพท่ีมั่นคงและยั่งยืนได๎ 

7. ศอ.บต. ได๎ขอให๎ ทส. ให๎ความเห็นชอบการใช๎พื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติ ครม .  
เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพิจารณาแล๎วแจ๎งวํา ได๎เสนอความเห็นตํอ ทส. 
เพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบการด าเนินการโครงการดังกลําวในพื้นที่ป่าชายเลน ทั้งนี้ การขออนุญาตใช๎ประโยชน์พื้นที่ 
ป่าชายเลนตามมติ ครม. หนํวยงานเจ๎าของโครงการจะต๎องด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
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(1) เสนอเรื่องขอยกเว๎นมติ ครม. ห๎ามใช๎ประโยชน์ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด ได๎แกํ มติ ครม. วันท่ี 15 ธันวาคม 
2530 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2534 และวันท่ี 22 สิงหาคม 2543 โดยหนํวยงานเจ๎าของโครงการต๎องด าเนินการตามมติ 
ครม. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ให๎จัดสรรงบประมาณให๎กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นคําใช๎จําย 
ในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล๎อมไมํน๎อยกวํา 20 เทําของพื้นที่ป่าชายเลนท่ีใช๎ประโยชน์ 

(2) เมื่อ ครม. มีมติให๎ยกเว๎นแล๎ว จึงเสนอเรื่องตํอกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อขออนุญาต  
ท าประโยชน์ในเขตป่าชายเลน โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะด าเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข๎อง
แหํงพระราชบัญญัติป่าสงวนแหํงชาติ พ.ศ. 2507 หรือพระราชบัญญัติป่าไม๎ พุทธศักราช 2484 ตํอไป ซึ่งหนํวยงาน
เจ๎าของโครงการต๎องจัดเตรียมรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการยื่นค าขออนุญาต เชํน รายละเอียดโครงการ แผนที่มาตรา
สํวน 1 : 50,000 มาตรการป้องกันและการแก๎ไข ผลกระทบทั้งกํอนเริ่มโครงการ ขณะด าเนินการ และภายหลัง
ด าเนินการ รวมทั้งต๎องมีแผนงานสนับสนุนชุมชนในพื้นที่โครงการเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนรํวมกับ  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด๎วย 

มติ ครม. : 1. อนุมัติให๎ยกเว๎นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530(เรื่อง การจ าแนกเขตการใช๎
ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีป่าชายเลน ประเทศไทย) วันท่ี 23 กรกฎาคม 2534 (เรื่อง รายงานการศึกษาสถานภาพปัจจุบัน
ของป่าไม๎ชายเลนและปะการังของประเทศ) และวันที่ 22 สิงหาคม 2543 (เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายป่าไม๎
แหํงชาติเรื่อง การแก๎ไขปัญหาการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน) เพื่อน าพื้นที่ป่าชายเลนในท๎องที่อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
จ านวน 3 ไรํ ไปสนับสนุนธุรกิจประมงพื้นบ๎านจังหวัดปัตตานีตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการเมืองต๎นแบบ 
“สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามที่ ศอ.บต. เสนอ และให๎ ศอ.บต. รับความเห็นของ ทส. และ คค. ไปด าเนินการ
ตํอไปด๎วย 

2. ให๎ ศอ.บต. ด าเนินการตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งวําด๎วยการปลูกและบ ารุงป่าชายเลน
ทดแทนเพื่อนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล๎อมกรณีด าเนินการโครงการใดๆ ของหนํวยงานของรัฐที่มีความจ าเป็นต๎องเข๎าใช๎
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน พ.ศ. 2556 อยํางเครํงครัดโดยจัดสรรงบประมาณให๎กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการปลูกและบ ารุงป่าชายเลนทดแทนไมํน๎อยกวํา 20 เทําของพื้นที่ป่าชายเลนท่ีใช๎ประโยชน์แล๎วเสร็จ
กํอนด าเนินโครงการตํอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 26/2560 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270660 
 
เรื่อง : การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งท่ี 2 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. ดังนี ้

 1. รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 ที่มีวงเงินปรับลดลง
สุทธิ 10,176.78 ล๎านบาท จากเดิม 1,599,442.48 ล๎านบาท เป็น 1,589,265.70 ลา๎นบาท 

 2. รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไมํต๎องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต๎กรอบแผนฯ  
ที่มีวงเงินปรับลดลง 400.00 ล๎านบาท จากเดิม 150,141.74 ล๎านบาท เป็น 149,741.74 ล๎านบาท 

 3. อนุมัติการกู๎เงินของรัฐบาลเพื่อการกํอหนี้ใหมํ การกู๎มาและการน า ไปให๎กู๎ตํอ และการค้ าประกันเงินกู๎ให๎กับ
รัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แหํงพระราชบัญญัติ การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขออนุมัติ 
การกู๎เงินของรัฐวิสาหกิจเพื่อด าเนินโครงการลงทุนและการกู๎เงินเพื่อปรับโครงสร๎างหนี้ภายใต๎กรอบวงเงินของแผนฯ ประจ าปี
งบประมาณ 2560 ปรับปรุงครั้งท่ี 2  

 4. อนุมัติให๎กระทรวงการคลัง (กค.) เป็นผู๎พิจารณาการกู๎เงิน วิธีการกู๎เงิน เง่ือนไขและรายละเอียดตํางๆ ของการกู๎เงิน 
การค้ าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแตํละครั้งได๎ตามความเหมาะสมและจ าเป็นภายใต๎แผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ปรับปรุงครั้งที่ 2 ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการกู๎เงินได๎เอง ก็ให๎สามารถด าเนินการได๎ตามความเหมาะสม
และจ าเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 

 5. อนุมัติให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังหรือผู๎ที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นผู๎ลงนามผูกพัน
การกู๎เงินและหรือการค้ าประกันเงินกู๎และเอกสารที่เกี่ยวข๎อง ท้ังนี้ กค. จะรายงานผลการด าเนินการตามแผนฯ ดังกลําวตามที่
ก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติการบริการหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2547 

 6. รับทราบข๎อสังเกตของคณะกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณะกรรมการฯ)  
โดยมอบหมายให๎องค์การขนสํงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยต๎นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้น
จากโครงการการรถเมล์ฟรีและรถ PSO  

 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : กค./กษ. (สศก./กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให๎รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และหนํวยงานอื่นของรัฐ
สามารถจัดหาเงินกู๎เพ่ือด าเนินโครงการลงทุนและเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินกิจการตลอดจนบริหารหนี้เดิม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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 7. รับทราบผลการติดตามการบริหารจัดการระบายยางพาราราคงค๎างของการยางแหํงประเทศไทย (กยท.) 
 8. มอบหมายให๎ ขสมก. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจําย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อช าระคําดอกเบี้ยที่

ครบก าหนด จ านวน 3,447.27 ล๎านบาท 

โดยมีรายละเอียดสรุปได๎ ดังนี้ 
1. รมว.กค. ประธานกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะรายงานวํา ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ 

เมื่อวันท่ี 1 มิ.ย. 2560 ที่ประชุมได๎มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้

2. แผนการก่อหน้ีใหม่ ปรับลดลงสุทธิ 11,176.78 ล้านบาท ดังนี ้
2.1 การก่อหน้ีใหม่ของรัฐบาล ปรับลด 3,269.60 ล๎านบาท ประกอบด๎วย 

1.รัฐบาลกู้มาใช้โดยตรง ปรับลด 7,341.84 ล้านบาท ดังน้ี 
1) เงินก๎ูเพื่อน าสํงเข๎ากองทุนสํงเสริมการประกันภัยพิบัติ วงเงินเดิม 48.00 ล๎านบาท วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 

0.00 ล๎านบาท การเปลี่ยนแปลง -48.00 ล๎านบาท 
เหตุผล กองทุนฯ ถูกยุบ และความคุ๎มครองตามกรมธรรม์ฉบับสุดท๎ายสิ้นสุดลงแล๎ว 

2) โครงการเงินกู๎เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน (DPL) วงเงินเดิม 2,106.23  
ล๎านบาท วงเงินปรับปรุงครั้งท่ี 2 1,512.39 ล๎านบาท การเปลี่ยนแปลง -593.84 ล๎านบาท 

เหตุผล เพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการเบิกจํายเงินกู๎ของหนํวยงาน 
3) โครงการเงินกู๎เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและระบบขนสํงทางถนน ระยะเรํงดํวน : 

มาตรการกระตุ๎นเศรษฐกิจระยะที่ 2 วงเงินเดิม 15,700.00 ล๎านบาท วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 9,000.00 ล๎านบาท  
การเปลี่ยนแปลง -6,700.00 ล๎านบาท 

เหตุผล (1) การด าเนินงานของหนํวยงานไมํเป็นไปตามแผนงาน สํงผลให๎การเบิกจํายเงินกู๎ลําช๎า  
(2) มีเงินยืมจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ของส านักงาน กสทช. คงเหลืออยูํเพียงพอส าหรับด าเนินโครงการ 

2. รัฐบาลกู้มาให้กู้ต่อปรับเพ่ิมเงินกู้ในประเทศของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 4,072.24 ล้านบาท ดังน้ี 
1) โครงการกํอสร๎างทางคูํในเส๎นทางรถไฟ สายชายฝั่งทะเลตะวันออก ชํวงฉะเชิงเทรา – คลองสิบเก๎า -

แกํงคอย พร๎อมทางคูํเลี่ยงเมือง (Chord Line) จ านวน 3 แหํง วงเงินเดิม 2,419.07 ล๎านบาท วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 
4,443.00 ล๎านบาท การเปลี่ยนแปลง 2,023.93 ล๎านบาท  

เหตุผล ต๎องเรํงด าเนินโครงการฯ เพื่อให๎สามารถเปิดการเดินรถชํวงฉะเชิงเทรา-บางน้ าเปรี้ยวภายใน
เดือน ต.ค. 2560  

2) งานปรับปรุงทางรถไฟที่ไมํปลอดภัยตํอการเดินรถ วงเงินเดิม 160.39 ล๎านบาท วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 
462.04 ล๎านบาท การเปลี่ยนแปลง 301.65 ล๎านบาท 
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เหตุผล เพื่อรองรับคําใช๎จํายด าเนินงานในสํวนท่ียังไมํแล๎วเสร็จ 1 สัญญา และในสํวนท่ีเสร็จแล๎วแตํยัง
เบิกจํายไมํครบ 3 สัญญา เนื่องจากอยูํระหวํางกระบวนการขออนุมัติปรับลดเนื้องานหรือของดคําปรับกรณีสํงงานลําช๎า 

3) โครงการความรํวมเมือด๎านการพัฒนาโครงการสร๎างพื้นฐานทางรถไฟระหวํางไทย – จีน  
ชํวงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา วงเงินเดิม 0.00 ล๎านบาท วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 1,746.66 ล๎านบาท การเปลี่ยนแปลง 
1,746.66 ล๎านบาท 

เหตุผล เพื่อรองรับคําจ๎างออกแบบรายละเอียดงานโยธาและคําที่ปรึกษาควบคุมงานกํอสร๎างโยธาของ
ฝ่ายจีน คําท่ีปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานกํอสร๎าง และคํากํอสร๎างงานโยธา สัญญาที่ 1 ชํวงที่ 1 สถานีรถไฟกลางดง – 
ปางอโศก และชํวงที่ 2 สถานีรถไฟสีคิ้ว – กุดจิก ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการรํวมเพื่อความรํวมมือด๎านรถ ไฟระหวํางไทย – จีน 
ครั้งท่ี 18 เมื่อวันท่ี 22 – 24 พ.ค. 2560 ได๎เห็นชอบแผนการด าเนินงานรํวมกันแล๎ว 

2.2 การก่อหน้ีใหม่ของรัฐวสิาหกิจ ปรับลด 7,907.18 ล๎านบาท ประกอบด๎วย 
1 เงินกู้เพ่ือลงทุน ปรับลด 9,284.38 ล้านบาท ดังน้ี 

1) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) วงเงินเดิม 8,550.00 ล๎านบาท วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 5,350.00 ล๎านบาท 
การเปลี่ยนแปลง –3,200.00 ล๎านบาท 

เหตุผล เพื่อให๎สอดคล๎องกับกรอบการเบิกจํายงบลงทุนที่เกิดขึ้นจริง ส าหรับโครงการพัฒนาที่อยูํ
อาศัยชุดที่ 1 ปี 2557 จ านวน 1,200 ล๎านบาท และโครงการพัฒนาที่อยูํอาศัยชุดที่ 1 ปี 2558 จ านวน 2,000 ล๎านบาท 
เนื่องจากท้ัง 2 โครงการ มีความลําช๎าการหาผู๎รับจ๎าง และลูกค๎าของสินเช่ือไมํผําน ท าให๎การขายโครงการกํอนกํอสร๎าง (Pre – 
sale) ไมํเป็นไปตามที่ก าหนด 

2) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) วงเงินเดิม 7,400.00 ล๎านบาท วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 3,000.00  
ล๎านบาท การเปลี่ยนแปลง –4,400.00 ล๎านบาท  

เหตุผล ใช๎เงินรายได๎ กฟน. แทนการกู๎เงินบางสํวนและปรับลดวงเงินลงทุนไปด าเนินการในปีถัดไป 
เนื่องจากมีความลําช๎าในการด าเนินการ 3 แผนงาน ดังนี้ (1) แผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายใต๎ดิน ปี 2551 – 
2556 ปรับลด 900 ล๎านบาท (2) แผนงานเปลี่ยนระบบสายอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต๎ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานคร 
แหํงอาเซียน ปรับลด 500 ล๎านบาท (3) แผนปรับปรุงและขยายระบบจ าหนํายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 11 ปี 2555 – 2559 
ปรับลด 3,000 ล๎านบาท 

3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) วงเงินเดิม 3,000.00 ล๎านบาท วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 2,300.00 ล๎านบาท 
การเปลี่ยนแปลง –700.00 ล๎านบาท  

เหตุผล ใช๎เงินรายได๎แทนการใช๎เงินก๎ู จ านวน 7 โครงการ 
4) รฟท. วงเงินเดิม 6,157.08 ล๎านบาท วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 5,172.70 ล๎านบาท การเปลี่ยนแปลง  

-984.38 ล๎านบาท  
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เหตุผล โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าพร๎อมอะไหลํ 50 คัน อยูํระหวํางปรับปรุง TOR และ
เบิกจํายไมํทัน 

2 เงินกู้เพ่ือด าเนินกิจการทั่วไปและอื่นๆ ปรับเพ่ิมสุทธิ 1,377.20 ล้านบาท ดังน้ี 
1) กฟน. วงเงินเดิม 400.00 ล๎านบาท วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 0.00 ล๎านบาท การเปลี่ยนแปลง  

-400.00 ล๎านบาท  
เหตุผล ใช๎เงินรายได๎แทนการกู๎เงิน ส าหรับแผนงานกํอสร๎างอาคารที่ท าการคลองเตย ปี 2554 – 

2559 (ฉบับปรับปรุง) 
2) ขสมก. วงเงินเดิม 0.00 ล๎านบาท วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 1,777.20 ล๎านบาท การเปลี่ยนแปลง 

1,777.20 ล๎านบาท  
เหตุผล เพื่อน าไปช าระคําน้ ามันเช่ือเพลิง และคําเหมาซํอมเนื่องจาก ขสมก. ยังไมํได๎รับเงินชดเชย 

การด าเนินมาตรการรถเมล์ฟรีและ PSO โดยภายหลังจากได๎รับเงินชดเชยแล๎ว ขสมก. จะน ามาช าระคืนหนี้เงินก๎ู 
คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า ขสมก. ควรขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือชดเชยต้นทุนทางการเงินที่เกิดขึ้น

จากการด าเนินโครงการรถเมล์ฟรีและ PSO เพ่ิมเติมจากวงเงินชดเชยที่ได้รับจากรัฐบาล เนื่องจาก ขสมก. มีภาระคําใช๎จําย
ในการด าเนินงานเกิดขึ้นอยูํตลอดเวลาแตํไมํมีรายรับจากการด าเนินโครงการดังกลําว 

3. แผนการบริหารหน้ีเดิม ปรับเพิ่มการบริหารหนี้เดิมของรัฐวิสาหกิจ : การปรับโครงสร๎างหนี้ (ในประเทศ) จ านวน 
1,000.00 ล๎านบาท ของ กคช. เนื่องจากรายรับการโอนขายลูกหนี้ให๎สถาบันการเงินต่ ากวําแผน สํงผลกระทบตํอสภาพคลํอง
ทางการเงินท่ีจะรองรับการช าระหนี้ที่ครบก าหนดในเดือน ส.ค. 2560  

4. แผนการบริหารหน้ีของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ ปรับลดสุทธิ 400.00  
ล๎านบาท โดยเป็นการปรับลดเงินก๎ูระยะสั้นเพื่อเสริมสภาพคลํองในรูป Credit Line ดังนี ้

1) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) วงเงินเดิม 0.00 ล๎านบาท วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 2,000.00  
ล๎านบาท การเปลี่ยนแปลง 2,000.00 ล๎านบาท  

เหตุผล ในปี 2559 กปภ. ใช๎รายได๎ส าหรับโครงการลงทุนปรับปรุงขยายและวางทํอขยายเขต
จ าหนําย รวมถึงการยกเลิกการจัดเก็บคําน้ าขั้นต่ า และมีโครงการประชารัฐรํวมใจคนไทยประหยัดน้ า ท าให๎ กปภ . มีสภาพ
คลํองไมํเพียงพอ 

2) กฟภ. วงเงินเดิม 4,500.00 ล๎านบาท วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 0.00 ล๎านบาท การเปลี่ยนแปลง  
-4,500.00 ล๎านบาท 

เหตุผล มีสภาพคลํองเพียงพอ 
3) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด วงเงินเดิม 130.00 ล๎านบาท วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 

30.00 ล๎านบาท การเปลี่ยนแปลง -100.00 ล๎านบาท  
เหตุผล มีสภาพคลํองเพียงพอ 
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4) บริษัท อสมท. จ ากัด (มหาชน) วงเงินเดิม 0.00 ล๎านบาท วงเงินปรับปรุงครั้งที่ 2 1,000.00  
ล๎านบาท การเปลี่ยนแปลง 1,000.00 ล๎านบาท 

เหตุผล เพื่อเตรียมความพร๎อมกรณีสภาพคลํองการการเงินไมํเพียงพอ เนื่องจากรายได๎รวมในปี 
2559 ลดลง 

5) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) วงเงินเดิม 0.00 ล๎านบาท วงเงินปรับปรุงครั้งท่ี 2 1,200.00 ล๎านบาท 
การเปลี่ยนแปลง 1,200.00 ล๎านบาท 

เหตุผล ส านักประกันสุขภาพแหํงชาติซึ่งเป็นลูกหนี้รายใหญํไมํสามารถช าระหนี้ที่มีมูลคําสูงได๎ อภ .  
จึงอาจมีความเสี่ยงด๎านสภาพคลํองทางการเงินท่ีไมํเพียงพอ 

ทั้ ง น้ี  การปรับปรุงแผนฯ ตามข้อ 2 – 4 จะท าให้ภาพรวมของแผนฯ ปรับลดสุทธิ  10 ,576.78  
ล้านบาท จากเดิม 1,749,584.22 ล้านบาท เป็น 1,739,007.44 ล้านบาท  

5. การติดตามการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
5.1 การบริหารจัดการระบายยางพาราคงค้างของ กยท. คณะกรรมการฯ ขอรายงานวํา กยท. ได๎รายงานผล 

การระบายยางพาราในโครงการสร๎างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตร  
เพื่อรักษาเสถียรภาพยางในชํวงเดือน ม.ค. – มี.ค. 2560 วํา กยท. ได๎ระบายยางวิธีประมวลรวม 208,360.970 ตัน  
และยังคงเหลือ 104,643.189 ตัน ส าหรับผลขาดทุนของโครงการ เนื่องจากปัจจุบันส านักงานการตรวจเงินแผํนดินได๎
ตรวจสอบงบการเงินของโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 ก.ย. 
2556 กยท. ได๎ประมาณการมูลคํายางคงเหลือ เทํากับ 4,772.052 ล๎านบาท (ราคาตลาด ณ วันที่ 19 พ.ค. 2560)  
ขณะที่ กยท. มีภาระหนี้คงค๎างของทั้ง 2 โครงการ วงเงินรวม 23,182.249 ล๎านบาท ท าให๎ประมาณการผลขาดทุนเทํากับ 
18,410.197 ล๎านบาท คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรยกให้ กยท. เร่งรัดระบายยางทั้ง 2 โครงการ และปิดบัญชีเพ่ือขอรับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือชดเชยผลขาดทุนของท้ัง 2 โครงการต่อไป 

5.2 การกู้เงินเพ่ือช าระค่าดอกเบี้ยที่ครบก าหนดของ ขสมก. คณะกรรมการฯ รายงานวํา ขสมก. ได๎แจ๎งขอบรรจุ
วงเงินกู๎เพื่อช าระคําดอกเบี้ยเงินกู๎ที่ครบก าหนดจ านวน 3,447.27 ล๎านบาท ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจ าปี
งบประมาณ 2561 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ ขสมก. ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือช าระค่าดอกเบี้ยที่ครบก าหนด จ านวน 3,447.27 ล้านบาท เพ่ือเป็นการรักษาวินัยทางการคลัง 
ไม่ให้เกิดภาระหน้ีสะสมจากการกู้เงินเพ่ือช าระค่าดอกเบี้ยที่ครบก าหนด โดยเห็นควรไม่บรรจุวงเงินกู้ เพ่ือช าระดอกเบี้ย
เงินกู้ที่ครบก าหนดไว้ในแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

6. การปรับปรุงแผนฯ ในครั้งนี้อยูํภายในกรอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้  
6.1 กรอบการกู๎เงิน การค้ าประกัน และการให๎กู๎ตํอของ กค. ตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 

2548 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม 
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1) การกู๎เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ กรอบตามกฎหมาย 649,549.48 ล๎านบาท วงเงินในแผนฯ 
60 ปรับปรุงครั้งท่ี 2 552,921.69 ล๎านบาท กรอบคงเหลือ 96,627.79 ล๎านบาท 

2) การค้ าประกันและการกู๎มาให๎กู๎ตํอ (ในประเทศ) กรอบตามกฎหมาย 584,600.00 ล๎านบาท วงเงินใน
แผนฯ 60 ปรับปรุงครั้งท่ี 2 322,534.52 ล๎านบาท กรอบคงเหลือ 262,065.48 ล๎านบาท 

3) การกู๎ตํางประเทศและการกู๎มาให๎กู๎ตํอ (ตํางประเทศ) กรอบตามกฎหมาย 273,300.00 ล๎านบาท 
วงเงินในแผนฯ 60 ปรับปรุงครั้งท่ี 2 16,708.55* ล๎านบาท กรอบคงเหลือ 256,591.45 ล๎านบาท 

หมายเหตุ : * รวมวงเงินที่บริษัทการบินไทย จ ากัด (มหาชน) ขอกู๎ตํอจาก กค. ในรูปแบบ ECP วงเงินรวม 182.24 
ล๎านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเทําประมาณ 6,196.16 ล๎านบาทแล๎ว 

6.2 กรอบความยั่งยืนทางการคลังและระเบียบ กค. วําด๎วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 
1) ประมาณการภาระหนี้ตํางประเทศตํอรายได๎จากการสํงออกสินค๎าและบริการ (DSR) กรอบไม่เกินร้อยละ 9 

แผนฯ ปี 60 ร้อยละ 0.66 ปรับแผนฯ ครั้งท่ี 1 ร้อยละ 0.94 ปรับแผนฯ ครั้งท่ี 2 ร้อยละ 0.75 (หนํวย : ล๎านบาท) 
2) ระดับหนี้สาธารณะตํอ GDP กรอบไม่เกินร้อยละ 60 แผนฯ ปี 60 ร้อยละ 45.4 ปรับแผนฯ ครั้งที่ 1 

ร้อยละ 44.5 ปรับแผนฯ ครั้งท่ี 2 ร้อยละ 42.8 (หนํวย : ล๎านบาท) 
3) ภาระหนี้ตํองบประมาณ กรอบไม่เกินร้อยละ 15 แผนฯ ปี 60 ร้อยละ 8.9 ปรับแผนฯ ครั้งท่ี 1 ร้อยละ 

8.3 ปรับแผนฯ ครั้งท่ี 2 ร้อยละ 8.3 (หนํวย : ล๎านบาท) 
7. การกู๎เงินของรัฐวิสาหกจิตามกฎหมายจัดตั้ง การกู๎เงินของรัฐวิสาหกิจบางแหํงมีข๎อก าหนดตามก าหมายจัดตั้งให๎ต๎อง

น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถกู๎เงินได๎ โดยเมื่อรัฐวิสาหกิจได๎รับการบรรจุวงเงินกู๎ในแผนฯ แล๎ว  
จะต๎องน าเสนอขออนุมัติการกู๎เงินตามแผนฯ อีกครั้ง กค. ได๎พิจารณาแล๎วเห็นวํา เพื่อประโยชน์ในการบริหารหนี้สาธารณะ 
ให๎มีประสิทธิภาพ จึงขอรวบรวมและน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการกู๎เงินของรัฐวิสาหกิจตํางๆ ตามกฎหมาย
จัดตั้ง เพื่อให๎รัฐวิสาหกิจจ านวน 4 แหํง ได๎แกํ กคช. รฟท. กฟน. กฟภ. สามารถกู๎เงินเพื่อด าเนินโครงการลงทุนและ 
ปรับโครงสร๎างหนี้ ตามที่ได๎รับการบรรจุไว๎ในแผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ปรับปรุงครั้งท่ี 2 ด๎วย 

มติ ครม. : 1. รับทราบและอนุมัติทั้ง 8 ข๎อ ตามที่ รมว.กค. ประธานกรรมการนโยบายและก ากับการบริหารหนี้สาธารณะ
เสนอ ท้ังนี้ ให๎ กค. และหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องรับความเห็นของ สศช. สงป. และ ธปท. ไปพิจารณาด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง
ตํอไปด๎วย 

2. ให๎ คค. โดยการรถไฟแหํงประเทศไทย เรํงรัดการน าโครงการความรํวมมือด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทาง
รถไฟระหวํางประเทศไทย – จีน ชํวงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา เสนอตํอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนโดยเร็วตํอไป 

3. ให๎ กษ. ก ากับดูแลการระบายยางพาราคงคลังของการยางแหํงประเทศไทยให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
สอดคล๎องกับสภาวการณ์ทางการตลาด โดยค านึงถึงผลกระทบตํอเกษตรกรผู๎ปลูกยางพาราและราคายางในท๎องตลาด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 26/2560 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270660 
 
เรื่อง : รํางระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. พิจารณาให๎ความเห็นชอบในหลักการรํางระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแก๎ไของค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (กพย.) โดยเพิ่มปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นกรรมการใน กพย. 

โดยมรีายละเอียดสรุปได๎ ดังนี ้
1. สศช. เสนอวํา ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก๎ไข

เพิ่มเติมโดยระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ก าหนดให๎
มี กพย. ประกอบด๎วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให๎ก ากับ สศช. เป็นรอง
ประธานคนที่ 1 รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธานคนที่ 2 หัวหน๎าสํวน
ราชการ ผู๎แทนสถาบันและหนํวยงานภาคเอกชน และผู๎ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

2. เนื่องจากการด าเนินการของ กพย. ครอบคลุมการด าเนินงานทั้งภายในประเทศและระหวํางประเทศ เชํน  
การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศที่ครอบคลุมทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุลและบูรณาการ และเป็นไปตามข๎อตกลงระหวํางประเทศที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
สนับสนุนการขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และเพื่อให๎การด าเนินงานของ กพย. มีความตํอเนื่องและ
ครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะมิติด๎านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การเข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมอยําง
เทําเทียมในเป้าหมายที่ 16 ซึ่งเกี่ยวกับการสํงเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมที่เอื้อตํอการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยให๎ทุกคน
เข๎าถึงกระบวนการยุติธรรมและสร๎างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และทุกคนสามารถเข๎าถึงในทุกระดับ 
ดังนั้น เพื่อให๎การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 16 บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ สมควรเพ่ิมปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานหลักในการก าหนด
นโยบายและสามารถบูรณาการ การด าเนินงานของหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบของ กพย. 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สศช./กษ. (สกม.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให๎การด าเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. กพย. ได๎มีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันศุกร์ที่  16 ธันวาคม 2559 เห็นชอบให๎เพิ่ม
ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นองค์ประกอบของ กพย. 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล๎ว เห็นด๎วยในหลักการของรํางระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎การด าเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน มีความตํอเนื่องและครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข๎อง โดยเฉพาะมิติด๎านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม จึงจ าเป็นต๎องมีการแก๎ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2559 โดยเพิ่มปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน เพิ่มเติม 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการรํางระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที ่สศช. เสนอ และให๎สงํคณะกรรมการตรวจสอบรํางกฎหมายและรํางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา โดยให๎รับความเห็นของ ทส. ไปประกอบการพิจารณาดว๎ย แลว๎ด าเนินการตอํไปได ๎
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 26/2560 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอืน่ๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270660 
 
เรื่อง : รํางพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร๎างและขยายทางหลวงแผํนดินหมายเลข 12 

สายแมํสอด (เขตแดง) – มุกดาหาร ตอน บ.นาไคร๎ – อ.ค าชะอี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการรํางพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
เพื่อสร๎างและขยายทางหลวงแผํนดินหมายเลข 12 สายแมํสอด (เขตแดง) – มุกดาหาร ตอน บ.นาไคร๎ – อ.ค าชะอี พ.ศ. .... 
โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร๎างและขยายทางหลวงแผํนดิ นหมายเลข 12  
สายแมํสอด (เขตแดง) – มุกดาหาร ตอน บ.นาไคร๎ – อ.ค าชะอี ในท๎องที่อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และอ าเภอหนองสูง 
อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่หรือผู๎ซึ่งได๎รับมอบหมายจากเจ๎าหน๎าที่มีสิทธิเข๎าไปท าการส ารวจและ
เพื่อทราบข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต๎องเวนคืนท่ีแนํนอน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได๎ ดังนี ้
1. คค. เสนอวํา ทางหลวงแผํนดินหมายเลข 12 สายแมํสอด (เขตแดน) – มุกดาหาร ตอน บ.นาไครี – อ.ค าชะอี 

เป็นแนวทางตัดใหมํผํานท๎องที่ต าบลกุดหว๎า อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และต าบลโนนยาง เทศบาลต าบลหนองสูง 
(ต าบลหนองสูงเหนือ) อ าเภอหนองสูง ต าบลค าชะอี ต าบลน้ าเที่ยง เทศบาลต าบลค าชะอี ต าบลบ๎านซํง ต าบลหนองเอี่ยน 
อ าเภอค าชะอี จังหวัดมุกดาหาร มีจุดเริ่มต๎นที่ กม.704+400.000 – กม.740+708.297 รวมระยะทางประมาณ 
36.308297 กิโลเมตร มีทรัพย์สินท่ีจะถูกแนวทางหลวงตัดผํานประกอบด๎วยที่ดินประมาณ 630 แปลง สิ่งปลูกสร๎าง
ประมาณ 162 ราย และต๎นไม๎ยืนต๎นประมาณ 340 ราย 

2. การด าเนินการทางหลวง มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่ือมโยงเส๎นทางการคมนาคมขนสํงตามโครงการพัฒนาเส๎น
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West Economic – Corridor) เช่ือมระหวํางสหภาพเมียนมาร์ – ไทย  
- สปป. ลาว – สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทั้งที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนสํง โครงขํายทางหลวง และ
รองรับการเดินทางจากประเทศเพื่อนบ๎านซึ่งมีแนวโน๎มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีการจราจรเข๎าสูํแยกทางหลวงแผํนดิ น
หมายเลข 12 บริเวณจุดเริ่มต๎นโครงการเฉลี่ยตํอวันประมาณ 6,586 คัน/วัน และบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการมี ปริมาณ
การจราจรเฉลี่ยตํอวัน 14,551 คัน/วัน (AADT ปี 2558) ซึ่งคาดวําจะเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากเป็นเส๎นทาง

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนสํง โครงขํายทางหลวง 
และรองรับการเดินทางจากประเทศเพื่อนบ๎านซึ่งมีแนวโน๎มเพิ่มมากข้ึน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ส าคัญในการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ การค๎า การลงทุน การทํองเที่ยวการขนสํงและโลจิสติกส์อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาโครงขําย
ทางหลวงท าให๎การเดินทางและการขนสํงสินค๎าได๎รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย ตามยุทธศาสตร์ปรับโครงสร๎าง
เศรษฐกิจให๎สมดุลและแขํงขันได๎ 

3. กรอบวงเงินหรือกรอบประมาณการในการด าเนินการตามโครงการฯ รวมทั้งสิ้ น 2,650,000,000 บาท 
ประกอบด๎วย วงเงินกํอสร๎างประมาณ 2,400,000,000 บาท และวงเงินในการด าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประมาณ 
250,000,000 บาท 

4. กรมทางหลวงได๎ด าเนินการจัดให๎มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู๎มีสํวนได๎เสียกับโครงการกํอสร๎าง
ถนนสายดังกลําว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล๎ว  
ซึ่งประชาชนสํวนใหญํเห็นด๎วยกับโครงการฯ ดังกลําว 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. พิจารณาแล๎ว เห็นด๎วยกับหลักการรํางพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลําวเนื่องจากเห็นวําการขอตราพระราช

กฤษฎีกานี้เป็นไปเพื่อให๎มีกฎหมายรองรับ ให๎เจ๎าหน๎าที่หรือผู๎ซึ่งได๎รับมอบหมายจากเจ๎าหน๎าที่มีสิทธิเข๎าไปท าการส ารวจ
ข๎อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต๎องเวนคืนที่แนํนอนในที่ดินของเจ๎าของหรือผู๎ครอบครองโดยชอบด๎วยกฎหมาย 
เพื่อสร๎างและขยายทางหลวงแผํนดินหมายเลข 12 สายแมํสอด (เขตแดง) – มุกดาหาร ตอน บ.นาไคร๎ – อ.ค าชะอี  
โดยพื้นที่ที่ขอเวนคืนดังกลําวไมํมีผลกระทบตํอการด าเนินงานตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แตํอยํางใด 
และเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกลําวมีผลบังคับใช๎ตามกฎหมายแล๎ว หากผู๎ถูกเวนคืนไมํพอใจราคาหรือจ านวนเงินคํา
ทดแทนท่ีทางราชการก าหนดให๎ ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ รวมถึงใช๎สิทธิในการฟ้องคดีตามขั้นตอนของกฎหมายได๎ตํอไป ท้ังนี้ 
กษ. มีความเห็นเพิ่มเติมวํา ขอให๎ คค. (กรมทางหลวง) ให๎ความส าคัญกับการพิจารณาผลกระทบด๎านการระบายน้ าภาย
หลังจากการกํอสร๎างด๎วย เพื่อมิให๎เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลําวในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรํางพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร๎างและขยายทางหลวง
แผํนดินหมายเลข 12 สายแมํสอด (เขตแดง) – มุกดาหาร ตอน บ.นาไคร๎ – อ.ค าชะอี พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ  
และให๎สํง สคก. ตรวจพิจารณา แล๎วด าเนินการตํอไปได๎ 

2. มอบหมายให๎ คค. รับความเห็นของ กษ. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการตํอไปด๎วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 26/2560 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270660 
 
เรื่อง : รํางระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม๎แหํงชาติ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบในหลักการรํางระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยคณะกรรมการนโยบาย
ป่าไม๎แหํงชาติ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดให๎มีคณะกรรมการนโยบายป่าไม๎แหํงชาติ เพื่อท าหน๎าที่ก าหนด
และขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการป่าไม๎ทั้งระบบให๎มีเอกภาพทันตํอสถานการณ์ และเกิดดุลยภาพ
สอดคล๎องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งก าหนดให๎จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม๎
แหํงชาติเป็นหนํวยราชการภายในกรมป่าไม๎ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได๎ ดังนี ้
1. ครม. ได๎มีมติเมื่อวันท่ี 27 ก.พ. 2550 เห็นชอบให๎ยกเลิกคณะกรรมการนโยบายป่าไม๎แหํงชาติ ตามที่ ทส. เสนอ 
2. ทส. เสนอวํา การยกเลิกคณะกรรมการนโยบายป่าไม๎แหํงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีในข๎อ 2 สํงผลให๎การ

ก าหนดนโยบายหรือการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม๎ของประเทศขาดความชัดเจน อีกทั้งสภาพ
ปัญหาในปัจจุบันที่มีการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม๎อันเป็นเนื่องมาจากความต๎องการที่ดินป่าไม๎มีมากขึ้น ท าให๎พื้นที่ป่า
ไม๎ถูกบุกรุกท าลายเพื่อครอบครองพื้นที่ป่าเป็นที่ดินท าเกิน ท่ีอยูํอาศัย ท าธุรกิจเป็นจ านวนมาก กํอให๎เกิด อุทกภัย ภัยแล๎ง 
ไฟป่า ปัญหาโลกร๎อนรวมทั้งการลักลอกตัดไม๎ที่มีคําทางเศรษฐกิจ เชํน ไม๎พยุง เป็นต๎น การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม๎
จ าเป็นต๎องมีการบูรณาการความรํวมมือจากทุกภาคสํวนเพ่ือให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยการก าหนด
นโยบายและทิศทางในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม๎อยํางเป็นเอกภาพและมีทิศทางนโยบายที่ชัดเจน รวมถึงการ
ก าหนดนโยบายให๎มีความทันสมัยและสอดคล๎องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นแนวทางการด าเนินการในอนาคต 
ประกอบกับหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติได๎อนุมัติให๎ใช๎แผนแมํบทแก๎ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรป่าไม๎ การบุก
รุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืนเป็นแผนแมํบทหลักในการแก๎ไขปัญหาการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม๎ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2557  
ซึ่งแผนดังกลําวได๎ก าหนดให๎ปรับปรุงและบูรณาการนโยบายเกี่ยวกับป่าไม๎ให๎มีเอกภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ 
และแตํงตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม๎แหํงชาติให๎มีบทบาทในการเสนอนโยบาย ติดตาม และประเมินผลการบริหาร

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (สกม./พด./ส.ป.ก./ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อท าหน๎าที่ก าหนดและขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ
เกี่ยวกับการป่าไม๎ทั้งระบบให๎มีเอกภาพทันตํอสถานการณ์ และเกิด 
ดุลยภาพสอดคล๎องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จัดการทรัพยากรป่าไม๎ของประเทศไทยอยํางเป็นรูปธรรมไว๎ในประเด็นยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบการพิทักษ์ทรัพยากร
ป่าไม๎ จึงได๎เสนอรํางระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีดังกลําว มาเพื่อด าเนินการ 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. พิจารณาแล๎วเห็นวํา เพื่อให๎การก าหนดนโยบายหรือการปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม๎

ของประเทศเกิดความชัดเจน จึงจ าเป็นต๎องมีการบูรณาการความรํวมมือทุกภาคสํวนโดยการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ป่าไม๎แหํงชาติขึ้นใหมํ และเพื่อให๎การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นด๎วยกับหลักการใน
การออกกฎหมายดังกลําว แตํมีข๎อสังเกตเพิ่มเติมวํา ใน ข๎อ 8(7) ของรํางระเบียบฯ เรื่องอ านาจและหน๎าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายป่าไม๎แหํงชาติในการพิจารณาจ าแนกพื้นที่ป่าไม๎เพื่อการบริหารจัดการในภาพรวมของประเทศ 
อาจเป็นการด าเนินการที่ซ้ าซ๎อนกับมาตรา 9 (1) แหํงพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดให๎
คณะกรรมการพัฒนาท่ีดินมีอ านาจก าหนดการจ าแนกประเภทท่ีดินด๎วย จึงควรระบุให๎ชัดเจนวําอ านาจหน๎าท่ีดังกลําวเป็น
อ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการนโยบายป่าไม๎แหํงชาติหรือคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบในหลักการรํางระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม๎แหํงชาติ พ.ศ. .... 
ตามที่ ทส. เสนอ โดยให๎กรมป่าไม๎เป็นผู๎รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการนโยบายป่าไม๎แหํงชาติ 
และให๎สํงคณะกรรมการตรวจสอบรํางกฎหมายและรํางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให๎รับความเหน็
ของ กค. กษ. กต. ส านักงาน ก.พ.ร. สศช. และ สคก. ไปประกอบการพิจารณาด๎วย แล๎วด าเนินการตํอไปได๎ 

2. สํวนการขอจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม๎แหํงชาติให๎ ทส. ไปด าเนินการตามแนวทางการขอ
จัดตั้งหนํวยงานของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 [เรื่อง การซักซ๎อมความเข๎าใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการจัดตั้งหนํวยงานของรัฐ] ตํอไป 

3. ส าหรับคําใช๎จํายที่จะเกิดขึ้นตามรํางระเบียบในเรื่องนี้ ให๎กรมป่าไม๎ด าเนินการตามความเห็นของ สงป . 
ตํอไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งที่ 26/2560 วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
270660 
 
เรื่อง : ผลการเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอยํางเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอยํางเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหวํางวันท่ี 
24 – 26 เม.ย. 2560 และพิจารณามอบหมายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการตามผลการเยือน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได๎ ดังนี ้
1. กต. รายงานวํา นายกรัฐมนตรีได๎เยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอยํางเป็นทางการตามค าเชิญของนายกรัฐมนตรี

แหํงราชอาณาจักรบาห์เรน ระหวํางวันที่ 24 – 26 เม.ย. 2560 เพ่ือแสดงถึงไมตรีจิตและความส าคัญที่ไทยให้แก่
บาห์เรน และขอบคุณที่บาห์เรนให้การสนับสนุนไทยในกรอบทวิภาคีและในเวทีระหว่างประเทศอย่างสม่ าเสมอ 
รวมทั้งการสํงเสริมความรํวมมือในด๎านตํางๆ ซึ่งสาระส าคัญของผลการเยือนราชอาณาจักรบาห์เรนอยํางเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรีสรุปได๎ ดังนี้ 

1.1 ผลการเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีฮามัด บิน อิซา อัล คอลิฟะห์ แห่งราชอาณาจักรบาหเ์รน 
รายละเอียด ทั้งสองประเทศได๎ลงนามในความตกลงและบันทึกความเข๎าใจระหวํางกัน 3 ฉบับ  

ชํวยสํงเสริมความรํวมมือระหวํางไทยกับบาห์เรนให๎มากยิ่งขึ้น และเห็นวํา ทั้งสองประเทศควรเป็นประตูของกันและกัน
ไปสูํภูมิภาคของตน โดยฝ่ายไทยได๎เชิญชวนบาห์เรนมาลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานของไทย 

1.2 ผลการหารือทวิภาคีระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน 
รายละเอียด 1) ทั้งสองฝ่ายเห็นวํา การพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวํางไทยกับบาห์เรน

ควรใช๎ประโยชน์จากความใกล๎ชิดระหวํางกันในการเพิ่มพูนความรํวมมือในด๎านเศรษฐกิจและความมั่นคงทางอาหาร  
2) นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนแสดงความประสงค์ที่จะเห็นความสัมพันธ์อันดีระหวํางไทยกับกลุํมประเทศ
รัฐอําวอาหรับ (Gulf Cooperation Council - GCC) โดยเฉพาะซาอุดิอาระเบีย มุํงให๎มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหวําง
กันโดยเร็ว และแจ๎งวํา บาห์เรนให๎ความส าคัญด๎านความมั่นคงและแสดงความหํวงกังวลตํอเสถียรภาพในภูมิภาค
ตะวันออกกลางในประเด็นด๎านการกํอการร๎าย กลุํมประเทศ GCC เห็นพ๎องที่จะรํวมกันตํอต๎านการกํอการร๎าย ที่ผํานมา
บาห์เรนได๎รับการสนับสนุนด๎านความมั่นคงจากประเทศพันธมิตร เชํน สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร รวมทั้งหวังวํา 

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

สนับสนุนระหวํางกันในทางการเมือง ความรํวมมือในกรอบพหุภาคี 
ตลอดจนความรํวมมือด๎านการค๎าการลงทุน ความมั่นคงทางอาหาร  
ความรํวมมือด๎านสาธารณสุข ความรํวมมือด๎านการศึกษา ความรํวมมือ
ด๎านการเกษตร การป้องกันและปราบปรามการค๎ามนุษย์และยาเสพติด 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ไทยจะสนับสนุนนโยบายด๎านความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาในกรอบอาเซียนด๎วย 3) นายกรัฐมนตรีได๎ขอบคุณที่บาห์เรน
ให๎การสนับสนุนไทยในองค์การความรํวมมืออิสลาม (Organization of the Islamic Conference - OIC)  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแหํงราชอาณาจักรบาห์เรนแสดงความพร๎อมที่จะให๎การสนับสนุนไทยอยํางเต็มที่ในสารัตถะของข๎อมติ
เกี่ยวกับประเทศไทยใน OIC 

1.3 ผลการประชุมเต็มคณะระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน 
รายละเอียด 1) ฝ่ายบาห์เรนพร๎อมที่จะสํงเสริมความรํวมมือในมิติตํางๆ ในทุกระดับและพร๎อมที่จะ

รํวมมือกับไทยในการเผชิญหน๎ากับความท๎าทายในระดับภูมิภาคและระหวํางประเทศ 2) ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับ
แนวทางการสํงเสริมความรํวมมือด๎านการค๎าการลงทุน การทํองเที่ยว การเกษตร การศึกษา และความรํวมมือ  
ด๎านสาธารณสุข 3) ฝ่ายไทยแสดงความพร้อมต่อฝ่ายบาห์เรนในด้านต่างๆ ได๎แกํ (1) การสนับสนุนบาห์เรนด๎านความ
รํวมมือด๎านการสาธารณสุข เชํน การสํงแพทย์เฉพาะทางและแพทย์ทหารไปตรวจรักษาที่บาห์เรนแบบช่ัวคราว  
การค๎นคว๎าวิจัยทางการแพทย์ และการจัดท าแผนปฏิบัติการด๎านสาธารณสุขเพื่อให๎มีความรํวมมือที่เป็นรูปธรรมตํอไป  
(2) การเป็นเจ๎าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบ ASESN – GCC ครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทยภายในปี 2560  
(3) ฝ่ายไทยยินดีให๎การสนับสนุนการสมัครของบาห์เรนในต าแหนํงสมาชิกไมํถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง  
แหํงสหประชาชาติ (United Nations Security Council - UNSC) วาระปี ค.ศ. 2026 – 2027 4) ฝ่ายบาห์เรน 
ได๎แสดงความพร๎อมที่จะเป็นเจ๎าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมทวิภาคีระดับสูง (High Joint Commission 
Meeting - HJC) ครั้งท่ี 3 ที่ประเทศบาห์เรนโดยเร็ว ซึ่งจะรํวมกันหารือในชํวงเวลาที่เหมาะสมตํอไป 

1.4 สรุปผลการหารือทวิภาคีระหว่าง รมว.กต. กบั รมว.กต. แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน 
รายละเอียด 1) ทั้งสองประเทศได๎หารือเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหวํางกัน และแนวทาง

การเพิ่มพูนความรํวมมือผํานการจัดการประชุม HJC 2) ทั้งสองฝ่ายได๎หารือเกี่ยวกับแผนการจัดการประชุม ASEAN – 
GCC ที่ไทยได๎แสดงความพร๎อมจะจัดการประชุมดังกลําวภายในปี พ.ศ. 2560 

1.5 สรุปผลการหารือระหว่าง รมว.สธ. กับ รมว.สธ. แห่งราชอาณาจักรบาห์เรน 
รายละเอียด รมว.สธ. ของทั้งสองประเทศยินดีที่จะสํงเสริมความรํวมมือระหวํางกัน โดยเฉพาะประเด็น

ด๎านการจัดสํงแพทย์เฉพาะทางไปให๎การรักษาชาวบาห์เรน การสํงเสริมการค๎นคว๎าวิจัยระหวํางกัน ทั้งสองฝ่ายเห็นพ๎อง 
ที่จะจัดท าแผนปฏิบัติการ ภายใต๎กรอบบันทึกความเข๎าใจวําด๎วยความรํวมมือด๎านสาธารณสุข ฝ่ายบาห์เรนพร๎อมที่จะให๎
การสนับสนุนฝ่ายไทยในเรื่องดังกลําวตํอไป 

1.6 การลงนามความตกลงในระหว่างการเยือน 
รายละเอียด 1) นายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายได๎เป็นสักขีพยานความตกลงและบันทึกความเข๎าใจ

ระหวํางไทยกับบาห์เรน 3 ฉบับ ดังนี้ (1) พิธีสารแก๎ไขอนุสัญญาระหวํางรัฐบาลแหํงราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล 
แหํงราชอาณาจักรบาห์เรน เพื่อการเว๎นการเก็บภาษีซ๎อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในสํวนที่เกี่ยวกับภ าษีเก็บ 
จากเงินได๎ (2) บันทึกความเข๎าใจระหวําง กษ. แหํงราชอาณาจักรไทย และ กระทรวงกิจการเทศบาลและผังเมือง 
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แหํงราชอาณาจักรบาห์เรน วําด๎วยความรํวมมือด๎านการเกษตร (3) บันทึกความเข๎าใจวําด๎วยความรํวมมือระหวําง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยบาห์เรน 

2. กต. พิจารณาแล๎วเห็นวํา ผลการเยือนดังกลําวมีประเด็นที่ต๎องด าเนินการและมอบหมายให๎สํวนราชการ  
ที่เกี่ยวข๎องติดตาม ได๎แกํ กห. กค. กก. กษ. พม. พณ. สธ. อก. สมช. สขช. ตช. ส านักงาน ป.ป.ส. สกท. 

2.1 ประเด็นท่ีจะติดตามเกี่ยวข๎องกับ กษ. มี 2 ประเด็น ดังนี้ 
1) ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร การจัดตั้งคณะท างานการอ านวยการรํวมด๎านความมั่นคง

ทางอาหาร (เชํน การรับทราบสถานะลําสุดขององค์ประกอบคณะกรรมการดังกลําว โดยไทยจะปรับเปลี่ยนประธานของ
ฝ่ายไทยจาก เดิม ผู๎แทนการค๎าไทย เป็น รมว.พณ.)  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กต./พณ./กษ. 
2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเพิ่มมูลคําระหวํางกัน นายกรัฐมนตรีแจ๎งวํา  

ไทยได๎ให๎ความส าคัญกับนโยบายประเทศไทยบวกหนึ่งและประเทศไทยบวกอาเซียน รวมทั้งได๎เสนอให๎บาห์เรนพิจารณา
รูปแบบของบาห์เรนบวกหนึ่งและรูปแบบบาห์เรนบวกกลุํมประเทศรัฐอําวอาหรับ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พณ./กษ./สภาหอการค๎าแหํงประเทศไทย/สภาอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย/
คณะกรรมการกลางอิสลามแหํงประเทศไทย 

3. การเยือนไทยในครั้งนี้เป็นการแสดงความรํวมมือด๎านตํางๆ ระหวํางกันอยํางสร๎างสรรค์ และประเด็นที่ประเทศไทย
อาจผลักดันและติดตามให๎มีความรํวมมืออยํางใกล๎ชิดจากฝ่ายบาห์เรน ได๎แกํ การป้องกันและปราบปรามการมนุษย์  
และการแก๎ไขปัญหาแรงงานไทยที่ผิดกฎหมายในบาห์เรน โดยเฉพาะอยํางยิ่งการลักลอบการค๎าประเวณีของหญิงไทย  
ในราชอาณาจักรบาห์เรน ประกอบกับเป็นความสัมพันธ์ระหวํางประเทศ และมีประเด็นที่สํวนราชการเกี่ยวข๎องจะต๎อง
ติดตามตํอไป กต. จึงเสนอคณะรัฐมนตรีตามนัยมาตรา 4(7) ของพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยเรื่องการประชุมคณะรัฐมนตรี 
พ.ศ. 2548 

มติ ครม. : รับทราบผลการเยือนราชอาณาจักรบาร์เรนอยํางเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี ระหวํางวันที่ 24 – 26 
เมษายน 2560 และมอบหมายสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องด าเนินการตามตารางติดตามผลการเยือนตํอไป ตามที่ กต. เสนอ  
 


