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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2560 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010860 
 

เรื่อง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น เพื่อก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา 

 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 187,921,900 บาท เพื่อก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมง
อ่างศิลา 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. รายงานว่า ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเป็น 1 ใน 18 ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา (อสป.) 

ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2501 ตามข้อเรียกร้องของชาวประมงจังหวัดชลบุรี เนื่องจากในขณะนั้นบริเวณชุมชนดังกล่าวไม่มีที่
จอดเรือประมงพ้ืนบ้านและเรือสาธารณะนับแต่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาได้ให้บริการขนถ่ายสัตวน์้าํที่
ได้จากการทําประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ในอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ต่อมาได้พัฒนาเป็น
ตลาดสัตว์น้ําสําหรับนักท่องเที่ยว มีการจําหน่ายสินค้าสัตว์น้ํามีชีวิต สด และผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปโดยกลุ่มเกษตรกร
ทําประมงและชุมชนชาวประมงในตําบลอ่างศิลาและพื้นที่ใกล้เคียง สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอ่างศิลาและจังหวัดชลบุรีปีละ
ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท 

2. ในระยะแรกของการดําเนินงาน อสป. ได้ให้สิทธิกลุ่มเกษตรกรทําประมงอ่างศิลาบริหารจัดการเพื่อให้บริการ
สมาชิก แต่ภายหลังจากที่มีการเติบโตของตลาดสัตว์น้ําบนสะพานเทียบเรือ เนื่องจากได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว 
เริ่มมีปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้ค้าและกลุ่มเกษตรกรทําประมงอ่างศิลาเรื่อยมา คณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
จึงมีมติให้ยกเลิกสัญญากับกลุ่มเกษตรกรฯ และให้ อสป. จัดเตรียมแนวทางการบริหารงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา
เสนอต่อคณะกรรมการฯ ระหว่างนั้นได้มีความพยายามของผู้ค้าในการทําเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ส่งผลให้จังหวัดชลบุรีมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการดําเนินงานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา และประชุมจัด
ระเบียบท่าเทียบเรือใหม่ แต่จากการสํารวจพื้นที่พบว่าตัวสะพานอยู่ในสภาพชํารุดเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะส่วน
ปลายสะพานท่ีใช้ในการเทียบท่าขนถ่ายสัตว์น้ํา ในขณะที่พื้นที่บนสะพานยังคงถูกใช้เป็นตลาดซื้อขายสัตว์น้ํา ผลิตภัณฑ์
ประมง และสัตว์น้ําแปรรูป มีสภาพที่แออัดเสื่อมโทรม และเสี่ยงต่ออันตรายทั้งในส่วนของผู้จําหน่ายสินค้าสัตว์น้ําและ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (อสป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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นักท่องเที่ยว ขาดการบริหารจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย อสป. จึงได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการใช้ประโยชน์
สะพานในการขนถ่ายสัตว์น้ําไปยังเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี โดยอนุญาตให้ผู้ค้าใช้พื้นที่ด้านท้ายสะพานเพื่อจําหน่าย
สินค้าประมงเป็นการช่ัวคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในระหว่าง อสป. เตรียมแผนปรับปรุงซ่อมแซม และจัดหา
งบประมาณมาดําเนินการ 

3. อสป. ได้ออกแบบและประมาณการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา  
ในวงเงินงบประมาณ 187.9219 ล้านบาท โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น รายละเอียดโครงการสรุปได้ ดังนี้ 

3.1 วัตถุประสงค ์
3.1.1 ปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยของกรมเจ้าท่า และมาตรฐาน

สุขอนามัย ของกรมประมงเพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือหลักในการบูรณาการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม [Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing] ร่วมกับกรมประมง  
กรมเจ้าท่า และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 

3.1.2 ให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ําที่ได้จากการทําประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ที่ถูกกฎหมาย  
ในน่านนํ้าของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดชายฝั่งตะวันออก 

3.1.3 พัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาเพื่อรองรับการจําหน่ายสินค้า สัตว์น้ํา และ
ผลิตภัณฑ์ประมงท่ีมีคุณภาพของชาวประมงและผู้ค้าสัตว์น้ํา 

3.1.4 ยกระดับรายได้อาชีพชาวประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ และผู้ค้าสัตว์น้ําในชุมชนอ่างศิลาและ
จังหวัดชลบุรี 

3.1.5 ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 
3.2 เปูาหมาย 

พัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาให้สามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ําจากเรือประมง
พื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ได้ตามมาตรฐานสุขอนามัยความปลอดภัย เป็นตลาดสินค้าสัตว์น้ําคุณภาพสําหรับ
ประชาชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีสําคัญของจังหวัดชลบุรี ภายในปี พ.ศ. 2562 

3.3 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ก่อสร้าง 9 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561)  

3.4 สถานที่ด าเนินโครงการ 
ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ริมถนนอ่างศิลา บริเวณทางโค้งตรงข้ามโรงเรียนชลราษฎรอํารุง 2  

ตําบลอ่างศิลา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
3.5 งบประมาณและสถานที่ด าเนินการ 

งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
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หรือจําเป็น จํานวน 187,921,900 บาท ดําเนินการ ณ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ถนนอ่างศิลา ตําบลอ่างศิลา 
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

3.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
3.6.1 ทางด้านเศรษฐกิจ 

(1) ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาเป็นสถานที่ขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ําจากเรือประมง
พื้นบ้านและประมงพาณิชย์ที่ได้รับมาตรฐานสุขอนามัยและเป็นตลาดสินค้าสัตว์น้ําคุณภาพ สามารถแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของชาวประมงและผู้ค้าสัตว์น้ํา สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรทําประมงพื้นบ้าน และผู้ประกอบอาชีพซื้อขาย
สินค้าสัตว์น้ํา สัตว์น้ําแปรรูป ส่งผลให้เกิดการสร้างงานและยกระดับรายได้ไปสู่ชุมชนและประชาชนในตําบลอ่างศิลา  
และจังหวัดชลบุรีมากขึ้น 

(2) ยกระดับการให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ําด้วยท่าเทียบเรือประมงท่ีได้มาตรฐานสุขอนามัย
และปลอดภัยแก่ชาวประมงที่ทําประมงอย่างถูกกฎหมายภายใต้ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่มาของสัตว์น้ําที่องค์การ
สะพานปลาได้พัฒนาขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

(3) เป็นแหล่งรายได้หลักของชาวประมงและผู้ค้าสัตว์น้ําในชุมชนอ่างศิลาและประชาชนในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากนักท่องเที่ยวท่ีก่อให้เกิดการจ้างงานและอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ จากตลาดสัตว์น้ํา 
สินค้าสัตว์น้ําแปรรูป และผลิตภัณฑ์ประมง รวมถึงภัตตาคารและร้านขายอาหารทะเล โครงการดังกล่าวจะมีส่วนสําคัญ
ต่อการสนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรอบโครงการได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 

(4) ก่อให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องทางการประมง ได้แก่ ธุรกิจห้องเย็นโรงน้ําแข็ง 
โรงงานแปรรูป ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก 

(5) กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดชลบุรีให้สูงข้ึน 
3.6.2 ทางด้านสังคม 

(1) ตัวสะพานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย 
ถูกสุขอนามัย สามารถบูรณาการการใช้ประโยชน์ร่วมกันได้โดยสะดวกระหว่างชาวประมงพื้นบ้าน ผู้จําหน่ายสินค้า 
นักท่องเที่ยว ภัตตาคาร ร้านอาหาร รวมถึงประชาชนในพื้นที่ เป็นการดําเนินงานที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วม  
โดยภาครัฐเป็นผู้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเท่าที่จําเป็นและให้องค์การสะพานปลาบริหารจัดการด้วยงบดําเนินการของ
องค์การเอง 

(2) ก่อให้เกิดการจ้างแรงงานในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นช่วยลดปัญหาการว่างงานและอาชญากรรม 
(3) ผู้บริโภคสินค้าอาหารทะเลสดและร้านอาหารซีฟููดในบริเวณท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาได้

บริโภคสินค้าสัตว์น้ําที่สด สะอาด ถูกหลักอนามัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย
ของรัฐบาล 

(4) ลดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่เดิมของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ซึ่งมีอายุการใช้งาน



4 

 

มาเป็นเวลานานและมีปัญหาด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 
(5) ชาวประมงพื้นบ้านในพ้ืนท่ีตําบลอ่างศิลา และบริเวณใกล้เคียงสามารถนําเรือประมงเข้าไป

ขนถ่ายสัตว์น้ําได้ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัยและตลาดรับซื้อสินค้าประมง ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาเดินทาง ช่วยให้ชาวประมง
ไม่ต้องเสี่ยงภัยและมีโอกาสอยู่กับครอบครัวมากขึ้น 

3.7 การบริหารจัดการโครงการ 
3.7.1 การจัดเตรียมพื้นที่จําหน่ายช่ัวคราวให้กับผู้ค้าสัตว์น้ําประสานกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ 

เทศบาลเมืองอ่างศิลาให้จัดพื้นที่บริเวณลานจอดรถของสะพานท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา เพื่อเป็นพื้นที่จําหน่ายสัตว์น้ํา
ช่ัวคราวระหว่างก่อสร้าง 

3.7.2 การติดตามเร่งรัดการดําเนินโครงการ แต่งตั้งวิศวกรเป็นคณะกรรมการควบคุมการก่อสร้างและ
คณะกรรมการตรวจการจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุปี พ.ศ. 2535 เพื่อควบคุมให้การดําเนินงานก่อสร้างเป็นไปตาม
รูปแบบรายการและภายในระยะเวลาที่กําหนด 

3.7.3 มอบหมายเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบด้านบริหารท่าเทียบเรือในการเตรียมความพร้อมท้ังในด้านการ
จัดเตรียมบุคลากร การดูแลระบบสุขอนามัยระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ํา รวมถึงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือและ
ตลาดประมงอ่างศิลาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้ 

3.7.4 การประเมินผลโครงการ พิจารณาจากจํานวนผู้เข้ามาเช่าร้านขายของ ปริมาณนักท่องเที่ยว  
ที่เข้ามาท่องเที่ยวยังท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเปรียบเทียบกับปริมาณนักท่องเที่ยวก่อนดําเนินโครงการ รวมทั้งผล  
การประเมินความพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการให้บริการของท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา ซึ่งจะนําไปใช้ในแผนปรับปรุง
และพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง 

4. สงป. แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้ กษ. โดย อสป. ดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือ
และตลาดประมงอ่างศิลาโดยทันทีภายในวงเงิน 187,921,900 บาท โดยให้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ทั้งนี้ ให้ขออนุญาตก่อสร้างปรับปรุง
พื้นที่ดังกล่าวจากกรมเจ้าท่าก่อน และปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทาง
ราชการ โดยพิจารณาประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสําคัญ ท้ังนี้ ขอให้ กษ. นําเสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล
เพื่อสั่งการให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายรายการเงินสํารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (ตามหนังสือ สงป. ด่วนท่ีสุด ที่ นร 0718/13707 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560) 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ กษ. เสนอ และให้ กษ. (อสป.) เร่งรัดการดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาด
ประมงอ่างศิลาให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปี พ.ศ. 2561 รวมทั้ง ให้รับความเห็นของ คค. สศช. และ ทส. (เกี่ยวกับการ
กํากับดูแลและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ) ไปดําเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2560 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010860 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําห้วยนา เป็นทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําห้วยนา  
เป็นทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ําและเพื่อให้ 
การใช้น้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีการใช้น้ําจากทางน้ําชลประทานเพื่อกิจการโรงงานการประปา หรือกิจการอื่นที่มิใช่

การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ทําให้ปริมาณน้ําในแหล่งเก็บน้ํามีปริมาณน้ําลดลง ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์จากทางน้ํา
ชลประทานอย่างเต็มที่และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทําให้ทราบถึงปริมาณของน้ําที่ขาดหายไปจากระบบ  
การชลประทานและเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น้ําจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้น  
ในอนาคตสมควรให้ทางน้ําชลประทานที่ได้ประกาศเป็นทางน้ําชลประทานแล้วตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(ฉบับที่ 11/2555) ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 กําหนดให้เป็นทางน้ําชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  
โดยออกเป็นกฎกระทรวงตามความในมาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับท่ี 4 ) พ.ศ. 2518 

2. ให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําห้วยนา จากศูนย์กลางเขื่อนดินอ่างเก็บน้ําห้วยนา ในท้องที่ตําบลวังชมภู 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ําชลประทานที่จะเรียก
เก็บค่าชลประทาน 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้ทางน้ําชลประทานอ่างเก็บน้ําห้วยนา เป็นทางน้ําชลประทานที่จะ
เรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ําและการใช้น้ํา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2560 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010860 
 
เรื่อง : รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่ม

พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ทราบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 9101 
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ครม. ได้มีมติเมื่อวันท่ี 4 ก.ค. 2560 อนุมัติให้ กษ. ดําเนินโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 9101 

ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” วงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก ครม. สําหรับการ
ดําเนินโครงการของชุมชน จํานวน 22,752.50 ล้านบาท 

2. กษ. ได้ติดตาม กํากับและรวบรวมผลความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 
9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ” อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสถานการณ์โครงการ สรุปได้ 

2.1 ชุมชนเข้าร่วมโครงการ จํานวน 9,101 ชุมชน จํานวนโครงการที่เสนอจากชุมชนและได้รับการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ระดับอําเภอ และผ่านความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 
สงป. จํานวน 24,168 โครงการ วงเงิน 19,867.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.32 ของวงเงินท่ี ครม. อนุมัติ 

2.2 รายการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการทั้งหมด 19,867.20 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าวัสดุและ
อุปกรณ์ จํานวน 9,897.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.82 และค่าจ้างแรงงาน จํานวน 9,969.93 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 50.18 

2.3 จํานวนสมาชิกกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดําเนินโครงการ 1.56 ล้านราย 
2.4 จํานวนเกษตรกรที่คาดว่าได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ท้ังประเทศ 7.78 ล้านราย 
2.5 สํานักงานเกษตรจังหวัด เริ่มโอนเงินให้คณะกรรมการโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี 

เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ระดับชุมชน ตั้งแต่วันท่ี 13 ก.ค. 2560 ครบถ้วนแล้ว จํานวน 24,168 โครงการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อส่งเสริมในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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วงเงิน 19,867.20 ล้านบาท และกลุ่มสมาชิกชุมชน ศพก. และเครือข่าย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเริ่มดําเนิน
โครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2560 

3. กษ. โดย กสก. เป็นหน่วยงานหลัก ได้ดําเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ 
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ตั้งแต่วันท่ี 4 – 31 ก.ค. 2560 สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

3.1 การดําเนินงาน 
3.1.1 การจัดเวทีชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ และรับทราบความต้องการของชุมชน  

เพื่อรับฟังความคิดเห็น วิเคราะห์ และรับทราบความต้องการของชุมชน โดยมีระเบียบวาระ และสาระสําคัญของ  
การจัดเวทีชุมชน คือ การคัดเลือกและรับรองคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน เห็นชอบโครงการ/กิจกรรมของชุมชนจาก 
การเสนอข้อมูลและความต้องการของชุมชนเพื่อจัดทําเป็นกิจกรรมหรือโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในรูปแบบกลุ่ม
สมาชิกในชุมชนและการมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีธนาคาร/เบิกจ่ายเงิน 

3.1.2 การจัดทํารายละเอียดโครงการตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกในชุมชน โดยคณะกรรมการฯ 
ระดับชุมชน ร่วมกับกลุ่มสมาชิกในชุมชนจัดทํารายละเอียดโครงการ โดยคณะกรรมการฯ ระดับชุมชน รวบรวมโครงการ
ของชุมชน เสนอโครงการตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกในชุมชนตามแบบเสนอโครงการฯ จํานวน 24,760 
โครงการ วงเงิน 20,054.62 ล้านบาท 

3.1.3 คณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติโครงการ ตามข้อ 3.1.2 จากนั้น กองจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ สงป. พิจารณาแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 24,168 โครงการ วงเงิน 19,867.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
87.32 ของวงเงินท่ี ครม. อนุมัติ โดยมีสัดส่วนของรายการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย ค่าวัสดุและอุปกรณ์ จํานวน 
9,897.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.82 และค่าจ้างแรงงาน จํานวน 9,969.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.18 

3.1.4 จํานวนสมาชิกกลุ่มทีไ่ด้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ดําเนินโครงการ 1.56 ล้านราย 
3.1.5 จํานวนเกษตรกรที่ดาดว่าได้รับประโยชน์จากโครงการฯ ท้ังประเทศ 7.78 ล้านราย 
3.1.6 สํานักงานเกษตรจังหวัด เริ่มโอนเงินให้คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 2560 

ครบถ้วนแล้ว จํานวน 24,168 โครงการ วงเงิน 19,867.20 ล้านบาท 
3.1.7 กลุ่มสมาชิกชุมชน ศพก. และเครือข่าย ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เริ่มดําเนินโครงการ 

ตั้งแต่วันท่ี 15 ก.ค. 2560 
3.2 ผลความก้าวหน้าการําเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตร “โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ 

ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” ตั้งแต่วันท่ี 4 – 31 ก.ค. 2560  
3.3 การบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับความร่วมมือจากทุนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง อาทิ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อ
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การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์ และคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ 

3.4 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการได้ดําเนินการ ในรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และจะ
ดําเนินการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2560 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010860 
 
เรื่อง : การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 50 และการประชุม

ระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารจํานวน 16 ฉบับ ซึ่งจะมีการรับรองและลงนามในระหว่างการประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 50 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 4 – 8 ส.ค. 2560  
ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาอีก 

2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสาร 15 ฉบับ 
(ตามข้อ 4.1 – 4.15) 

3. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายร่วมลงนามร่างบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน-จีน ระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตามข้อ 
4.16) ทั้งนี้ หากเป็นกรณีผู้แทนฯ ให้ กต. ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้แทนดังกล่าว 

4. ให้ กต. ดําเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน-จีน มีผลใช้บังคับ
ในโอกาสอันเหมาะสมตามแต่จะตกลงกันระหว่างภาคี รวมทั้งให้ กต . จัดทําหนังสือแจ้งเลขาธิการอาเซียนว่าไทย 
ได้ดําเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อให้ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีผลใช้บังคับต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 เห็นชอบร่างเอกสารรวม 9 ฉบับ ซึ่งจะมีการรับรองและลงนามร่าง

เอกสารในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ฯ 7 ฉบับ ซึ่งรวมถึงร่าง
แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและจีนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเล
จีนใต้ฯ และร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซฟิกิ 

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

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของไทย ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาท้าทายที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทยและภูมิภาคในภาพรวม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
และร่วมลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ อีก 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์อาเซียน-จีน และ
ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์อาเซียน-อินเดีย และให้ กต. ดําเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ มีผลบังคับใช้ในโอกาสอันเหมาะสมตามแต่จะตกลงกันระหว่างภาคี ตามที่ กต. เสนอ 

2. กต. รายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะไปร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน 
ครั้งท่ี 50 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนบวกสาม 
ครั้งที่ 18 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 7 และการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี 24 
และพิธีฉลองโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งอาเซียน ระหว่างวันที่ 4 – 8 ส.ค. 2560 ที่กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ โดยในช่วงการประชุมดังกล่าวจะมีการรับรองเอกสารต่างๆ จํานวน 15 ฉบับ และมีการลงนามเอกสารอีก
จํานวน 2 ฉบับ  

3. เอกสารที่จะมีการลงนาม 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน-จีนฯ และร่าง
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน-อินเดียฯ ซึ่งทั้ง 2 ฉบับ ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว เมื่อวันที่  
12 ก.ค. 2559 (ตามข้อ 1) แต่ต่อมามีการเจรจาปรับเปลี่ยนถ้อยคําเพิ่มเติมในประเด็นที่กระทบต่อสาระสําคัญของร่าง
บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน-จีนฯ เช่น องค์ประกอบของคณะมนตรีร่วม กต. จึงเห็นสมควรเรียนเสนอ
ต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ส่วนร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียน-อินเดียฯ มีการ
ปรับเปลี่ยนแก้ไขเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่กระทบต่อสาระสําคัญหรือขัดต่อหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ กต. จึงจะ
นําเสนอ ครม. ทราบภายหลัง 

4. สาระสําคัญของร่างเอกสารจํานวน 16 ฉบับ สรุปได้ ดังนี้ 
4.1 ร่างแถลงการณ์ผู้น าอาเซียนในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อต้ังอาเซียน เป็นการแสดง

เจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน ในการรักษาและคงไว้ซึ่ง
สันติภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคง การรับมือกับประเด็นคาบเกี่ยวที่เป็นความท้าทายในระดับภูมิภาคและโลก  
การเปิดโอกาสให้กับประชาชนของอาเซียนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการลดช่องว่างด้านการพัฒนาในอาเซียน การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในอาเซียน โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืน  
การส่งเสริมและการปกปูองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน การตระหนักถึงความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การให้ความสําคัญกับการส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรม
ของภูมิภาค โดยร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาและประเทศภาคีของอาเซียนและการพัฒนาศักยภาพของสํานักเลขาธิการ
อาเซียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของอาเซียน ซึ่งเป็นต้นแบบของการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคในการตอบสนองต่อความท้าทาย
ต่างๆ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้เล่นสําคัญของโลก อน่ึง ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งอาเซียน ฟิลิปปินส์
ในฐานะประธานอาเซียนจึงขอให้เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารที่ผู้นําให้การรับรองจากแต่ละประเทศสมาชิก โดยรัฐมนตรี
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ต่างประเทศจะเป็นผู้เข้าร่วมพิธีฉลองโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งอาเซียนในวันท่ี 8 ส.ค. 2560 ที่กรุงมะนิลา 
4.2 ร่างแนวทางการจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทําประมวลการ

ปฏิบัติในทะเลจีนใต้ เพื่อมุ่งส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ เสริมสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนและจีนผ่านการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือในการปูองกันการเกิดความขัดแย้งและ
จัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เอื้ออํานวยต่อการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป 

4.3 ร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน-สหภาพยุโรป ค.ศ. 2018 – 2022 เป็นเอกสารที่กําหนดกลไกในการ
ดําเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปและระบุแนวทางการดําเนินความร่วมมือระหว่างกันในระยะกลาง 
(5 ปี) โดยจะกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของความสัมพันธ์ ท้ังในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงประเด็นคาบเกี่ยว
ต่างๆ อาทิ การพัฒนาท่ียั่งยืนและการลดช่องว่างของการพัฒนา 

4.4 ร่างแถลงการณ์ร่วมในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป 
เป็นเอกสารที่ระลึกถึงการครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ และแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองระหว่าง
อาเซียนกับสหภาพยุโรปที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านความมั่นคง
เศรษฐกิจ และความเช่ือมโยง เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองภูมิภาค และเน้นย้ําการมีจุดยืนร่วมกันในการรักษา
ระบบพหุภาคีของโลก 

4.5 ร่างแถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปเรื่องความตกลงปารีส  เป็นเอกสารแสดง
เจตนารมณ์ทางการเมืองระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปในการยืนยันที่จะดําเนินการตามพันธกรณีตามความตกลงปารีส 
และยืนยันที่จะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก 

4.6 ร่างแผนด าเนินงานตามถ้อยแถลงวิสัยทัศน์ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุุน: 
วิสัยทัศน์ร่วม อัตลักษณ์ร่วม อนาคตร่วม ฉบับปรับปรุง เป็นเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้แทนแผนดําเนินงานฯ ฉบับเก่า 
ซึ่งท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุุน สมัยพิเศษ ได้รับรองเมื่อวันท่ี 14 ธ.ค. 2556 ที่กรุงโตเกียว โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับ
แนวทางการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุุนใน 6 ด้าน ได้แก่ หุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและ
เสถียรภาพ หุ้นส่วนเพื่อความเจริญรุ่งเรือง หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต หุ้นส่วนใจถึงใจ การเสริมสร้างขีด
ความสามารถของอาเซียน และกลไกการดําเนินงาน 

4.7 ร่างแผนงานความร่วมมืออาเซียนบวกสาม ค.ศ. 2018 – 2022 เป็นเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อใช้แทน
แผนงานฯ ฉบับ ค.ศ. 2013 – 2017 ที่จะหมดอายุลงในปีนี้ แผนงานฉบับใหม่นี้จะเป็นแนวทางหลักในการส่งเสริม
กระบวนการและความร่วมมืออาเซียนบวกสามสําหรับ 5 ปีข้างหน้า เพื่อมุ่งไปสู่เปูาหมายระยะยาวของการจัดตั้ง
ประชาคมเอเชียตะวันออก แผนงานฉบับใหม่นี้พัฒนาบนความสําเร็จของแผนงานฉบับก่อนหน้า และนําเอาข้อเสนอแนะ
ของกลุ่มวิสัยทัศน์เอเชียตะวันออก รุ่นที่ 2 รวมถึงวิสัยทัศน์การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกภายในปี  
ค.ศ. 2020 มาพิจารณาประกอบ ซึ่งจะช่วยให้อาเซียนบรรลุเปูาหมายวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และ
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เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนของอาเซียนบวกสามต่อไป 
4.8 ร่างเอกสารแนวคิดต่อข้อเสนอในการจัดต้ังเครือข่ายนักวิชาการระหว่างอาเซียนกับรัสเซีย   

เป็นเอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกกึ่งทางการที่ประกอบด้วยภาครัฐและภาควิชาการ (Track 1.5) ที่จะให้การสนับสนุน
ข้อมูลทางวิชาการสําหรับกระบวนการการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ 
โดยมีสาระสําคัญในการจัดตั้งกลไกดังกล่าว ได้แก่ หน้าที่ องค์ประกอบการจัดประชุม เงินสนับสนุน และกระบวนการ
อนุมัติและทบทวนการดํารงอยู่ของกลไกดังกล่าว 

4.9 ร่างเอกสารแนวทางการปฏิบัติตามแผนการด าเนินการตามรายงานของคณะผู้ทรงคุณวุฒิของ
อาเซียนและรัสเซีย เป็นเอกสารส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ตามข้อเสนอแนะในรายงานของคณะผู้ทรงคุณวุฒิของอาเซียนและรัสเซีย ซึ่งผู้นําอาเซียนและรัสเซียได้มีมติรับทราบใน
การประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียน-รัสเซีย ระหว่างวันท่ี 19 – 20 พ.ค. 2559 ที่เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย 

4.10 ร่างแถลงการณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนและรัสเซียว่าด้วยความ
พยายามร่วมกันในการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ เป็นเอกสารส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและ
รัสเซียในการปูองกันและต่อต้านการก่อการร้ายและความรุนแรงท่ีจะนําไปสู่การก่อการร้าย โดยเน้นย้ําการปฏิบัติตามข้อ
มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กฎบัตรสหประชาชาติ และยุทธศาสตร์ในการต่อต้านการก่อการร้าย
ระดับโลก 

4.11 ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการและต่อต้านปัญหายาเสพติด เป็นเอกสารส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกดําเนิน
มาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมนโยบายและหลักนิติรัฐของแต่ละประเทศเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

4.12 ร่างแถลงการณ์การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยความร่วมมือในการปูองกัน ยับย้ัง และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม เป็นเอกสารส่งเสริมความร่วมมือเพื่อต่อต้านการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
ตลอดจนสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกดําเนินมาตรการต่างๆ ตามแนวทางของกฎหมายและกฎระเบียบระหว่างประเทศ 
เพื่อปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงผิดกฎหมายฯ 

ทั้งนี้ ครม. ได้เคยมีมติเมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ดังกล่าวแล้ว แต่ร่าง
แถลงการณ์ฯ ไม่ได้รับการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีการพาดพิงถึงกรณี
ข้อพิพาทด้านการประมงบนพื้นที่ซับซ้อน ร่างแถลงการณ์ฯ ที่นําเสนอในปีนี้ จึงปรับถ้อยคําท่ีสําคัญในย่อหน้าที่พาดพิงถึง
กรณีพิพาทด้านการประมงบนพื้นที่ทับซ้อน เป็นรับทราบการด าเนินการเพ่ือระงับข้อพิพาท และการแสวงหาแนวทาง
หรือการด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ 
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4.13 ร่างเอกสารแนวคิดเรื่องการจัดต้ังการประชุมระหว่างปีกิจกรรมว่าด้วยความมั่นคงและการใช้ข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เป็นเอกสารแนวคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งกรอบการประชุมที่ทําหน้าที่กํากับดูแลการ
ดําเนินกิจกรรม และผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เสนอวัตถุประสงค์ อาณัติ และโครงสร้างของกรอบการประชุมดังกล่าว 

4.14 ร่างรายการกิจกรรมที่เป็นทางการ (Track 1) ของการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ส าหรับช่วงปีกิจกรรมถัดไป เป็นเอกสารที่รวบรวมรายการกิจกรรม
ในกรอบการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีประเทศสมาชิกอาเซียนและนอกอาเซียนเป็นประธานร่วม และมีกําหนดจะจัดขึ้นในช่วง 
ปี 2560 – 2561 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่จะมีขึ้นในวันที่ 7 ส.ค. 2560 รับรอง 

4.15 ร่างกรอบความร่วมมือโครงการเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ของสถาบันฝึกอบรมนักการทูตอาเซียน
บวกสาม: มุ่งสู่การพัฒนาหลักสูตรร่วมอาเซียนบวกสาม เป็นกรอบความร่วมมือในการจัดทําหลักสูตรร่วมเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมการฝึกอบรมนักการทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม ซึ่งได้ระบุภูมิหลังและ
วัตถุประสงค์ ระยะเวลาและขั้นตอนในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมร่วมของนักการทูตอาเซียนบวกสามได้ด้วย 

4.16 ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังศูนย์อาเซียน-จีน ระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิก
อาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนย์อาเซียน-จีน จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การศึกษา  
การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยร่าง
บันทึกความเข้าใจนี้มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์อาเซียน -จีน อาทิ หน้าที่และที่ตั้ง วัตถุประสงค์ บทบาทและ
กิจกรรม การเป็นสมาชิก องค์กร คณะมนตรีร่วม คณะกรรมการบริหารร่วม สํานักเลขาธิการ และการระดมทุน เป็นต้น 
อน่ึง ครม. มีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้แล้วเมื่อวันท่ี 12 ก.ค. 2559 อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
การเจรจาจัดทําบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ทันการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
ในปีที่ผ่านมา จึงจําเป็นต้องขยายอายุบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับเก่าไปพลางก่อน ซึ่ง ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 
2559 ให้ขยายอายุบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวแล้ว 

การเจรจาจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับปัจจุบันได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และมีกําหนดการลงนามใน
การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในปีนี้ เพื่อใช้แทนบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับเก่า โดยที่อาเซียนและจีนได้
ปรับเปลี่ยนถ้อยคําในประเด็นที่กระทบสาระสําคัญ จึงนําเสนอให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่งก่อนมีการ
ลงนาม 

5. ร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมในข้อ 4.1 – 4.15 มีสาระสําคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ โดยไม่มีถ้อยคําหรือบริบทที่มุ่งจะ
ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่ใช่สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่
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เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ส่วนร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้ง
ศูนย์อาเซียน-จีน (ข้อ 4.16) เป็นความตกลงที่มีถ้อยคําและบริบทที่มุ่งก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
จึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ก่อนการลงนาม แต่ไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ 
ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียน ครั้งท่ี 50 และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการ
ที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและ
ประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 
(เรื่อง การจัดทําหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2560 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010860 
 
เรื่อง : การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขง 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อร่างเอกสารทั้ง 3 ฉบับ และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสาร
ดังกล่าวในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยไม่ต้อง
นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม
การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (ข้อริเริ่มลุ่มน้ําโขงตอนล่าง ครั้งท่ี 10 กรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขง
กับญี่ปุุน ครั้งท่ี 10 และกรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขง – คงคา ครั้งท่ี 8) เป็นผู้ร่วมให้การรับรองร่างเอกสารดังกล่าว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ร่างถอ้ยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีข้อริเริ่มลุ่มน้ําโขงตอนล่าง ครั้งที่ 10 (Tenth Ministerial Meeting of the 

Lower Mekong Initiative: Joint Statement) ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะทําให้มีความคืบหน้าในการรวมตัวกันในระดับภูมิภาค
ของประเทศสมาชิกข้อริเริ่มลุ่มน้ําโขงเพื่อนําไปสู่ระเบียบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มั่นคงและมั่งคั่ง ช่ืนชมการดําเนินการ
โครงการหุ้นส่วน เพื่อโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนในการส่งเสริมการดําเนินการส่งเสริมการดําเนินการของประเทศสมาชิก  
ในการจัดการและการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาค ทั้งนี้ รัฐมนตรีได้รับรองการปรับปรุงแผนปฏิบัติการแม่บท  
ข้อเริ่มลุ่มน้ําโขงตอนล่าง 2560 – 2563 (ค.ศ. 2017 – 2020) ทบทวนความคืบหน้าจากการประชุมคณะทํางานระดับ
ภูมิภาค ณ กรุงพนมเปญ เมื่อเดือนตุลาคม 2559 (ค.ศ. 2016) และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยึดมั่นดําเนินโครงการตาม
ข้อเสนอภายใต้สาขาความร่วมมือด้านต่างๆ เพื่อการบรรลุเปูาหมาย การพัฒนาในภูมิภาค ความร่วมมือข้ามพรมแดน  
และประชาคมอาเซียนท่ีเข้มแข็งยิ่งข้ึน 

2. ร่างถ้อยแถลงประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุุน ครั้งท่ี 10 (Draft Chair’s Statement of 
the 10th Mekong – Japan Foreign Ministers’ Meeting) ร่วมยินดีต่อวาระครบรอบ 10 ปีของการประชุมรัฐมนตรี
ต่างประเทศลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุุนและติดตามความคืบหน้าของกรอบความร่วมมือตาม New Tokyo Strategy 2015 แสดงความ

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

เพื่อส่งเสริมการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน โดยไทย
เน้นการแสดงบทบาทนําในฐานะผู้ให้ร่วมกับหุ้นส่วน เพื่อการพัฒนา
ของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ห่วงกังวลต่อสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค (ประเด็นทะเลจีนใต้ ซึ่งร่างถ้อยแถลงฯ จะยึดร่างฯ ที่ตกลงในที่ประชุมอาเซียน 
– ญี่ปุุน เป็นหลัก) และขอบคุณญี่ปุุนสําหรับความช่วยเหลือการพัฒนาต่อประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและการดําเนินงาน
ตามข้อริเริ่มความเช่ือมโยงญี่ปุุนกับลุ่มน้ําขง (Japan – Mekong Connectivity Initiative) ซึ่งส่งเสริมความเช่ือมโยงอย่าง 
รอบด้าน ทั้ง hard connectivity และ soft connectivity ร่างถ้อยแถลงฯ ตระหนักถึงความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและ
บทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือต่อประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง โดยเฉพาะในด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 
นอกจากนี้ ร่างถ้อยแถลงฯ ยังเน้นย้ําความสําคัญของการบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(Green Growth) ความมั่นคงของมนุษย์ในอนุภูมิภาค โดยกิจกรรมในกรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุุน อาทิ Green 
Mekong Forum ครั้งที่ 5 ที่กรุงเทพฯ ช่วงปลายปี 2560 จะเป็นเวทีเพื่อหารือและส่งเสริมประเด็นเหล่านี้ได้ ทั้งนี้ กรอบ
ความร่วมมือลุ่มน้ําโขงกับญี่ปุุนจะยังคงให้ความสําคัญกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อไป 

3. ร่างถ้อยแถลงร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขง – คงคา ครั้งที่ 8 (Draft Joint Ministerial 
Statement for the 8th MGC Ministerial Meeting) ร่วมยินดีต่อความคืบหน้าของการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
กรอบความร่วมมือลุ่มน้ําโขง – คงคา ปี ค.ศ. 2016 – 2018 และความริเริ่มจัดทําแผนแม่บท แม่โขง – คงคา เพื่อกระตุ้น
ความร่วมมือในกรอบดังกล่าว รวมทั้งกิจกรรมในสาขาความร่วมมือต่างๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์สิ่งทอดั้งเดิมลุ่มน้ําโขง – คงคา  
การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทํางานด้านการเกษตรกรของอินเดียการมอบทุนการศึกษาให้แก่ประเทศสมาชิกของอินเดีย 
ความร่วมมือด้านการจัดตั้งศูนย์หอจดหมายเหตุร่วมของมหาลัยนาลันทา ประเทศอินเดีย ข้อเสนอความร่วมมือ ด้านวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมความท้าทายด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะโรคมาลาเรีย โครงการที่ให้ผลเร็ว (QIPs) ที่อินเดียมอบให้กับ
ประเทศ CLMV การจัดตั้งเส้นทางการท่องเที่ยวแสวงบุญ รวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการเช่ือมโยงระหว่างอินเดีย
กับลุ่มน้ําโขง โดยเฉพาะในทางน้ําและทางบก และการที่อินเดียจะมอบเงินจํานวนหนึ่งพันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนา
โครงการด้าน digital connectivity และการจัดทําแผนปฏิบัติการฯ สําหรับปี ค.ศ. 2018 – 2021 เพื่อเสนอในที่ประชุม
รัฐมนตรี ครั้งถัดไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบและอนุมัติตามที่ กต. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างเอกสารทั้ง 3 ฉบับ ในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ดําเนินการได้โดยให้นําเสนอ ครม. ทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้ กต. ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อ
คณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2560 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010860 
 
เรื่อง : ขออนุมัติจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 (เพิม่เติม) 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจํานวน 40,985 ราย ตามรายละเอียด 
ในข้อ 2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ แต่เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการดําเนิน
โครงการฯ ความผิดพลาดด้านเอกสารข้อมูล หรือเป็นผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทําให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2559/60 ได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวจึงยังไม่ได้รับ 
ความช่วยเหลือจากโครงการฯ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินโครงการฯ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง ครบถ้ วน 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุน  
การผลิตตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ ให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวเพิ่มเติม จํานวน 40,985 ราย คิดเป็นวงเงินไม่เกิน 
409.85 ล้านบาท ซึ่งยังคงอยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559 
โดยให้ดําเนินการภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ผลการดําเนินโครงการฯ เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2560 ธ.ก.ส. ได้โอนเงินให้กับเกษตรกร 

ตามโครงการฯ จํานวน 3,874,970 ราย เป็นเงินจํานวนเงิน 32,170.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.95 ของวงเงิน
งบประมาณโครงการฯ ซึ่งอยู่ท่ี 37,000 ล้านบาท โดยมีวงเงินงบประมาณคงเหลือ จํานวน 4,829.16 ล้านบาท 

2. อย่างไรก็ดี หลังจากสิ้นสุดโครงการฯ ธ.ก.ส. ได้ทบทวนข้อมูลร่วมกับ กษ. พบว่า มีเกษตรกรไม่ได้รับสิทธิ์ 
เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 40,985 ราย คิดเป็นวงเงินไม่เกิน 409.85 ล้านบาท ประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
จากข้อมูลของ กสก. จํานวน 39,464 ราย และข้อมูลของ ธ.ก.ส. จํานวน 1,521 ราย ทั้งนี้ ปัจจุบันเกษตรกรจํานวน 
40,985 ราย ดังกล่าว ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2559/60 กับ กสก. แล้ว โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้

2.1 กสก. ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ที่ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการฯ ได้ จํานวน 39,464 ราย โดยมีสาเหตุดังนี้ 

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

เพื่อให้การดําเนินโครงการฯ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้
อย่างทั่วถึง ครบถ้วน และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1) เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและขาดความระมัดระวังในการตรวจสอบประเภทเอกสาร
สิทธิ์ ทําให้เกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่เคยขึ้นทะเบียนไว้กับ กสก. ในปี 2552/53 หรือเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ 
แต่ไม่ได้ยื่นเอกสารสิทธ์ิในการขึ้นทะเบียน ถูกบันทึกข้อมูลเป็นกลุ่มที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทําให้ไม่ได้รับความช่วยเหลือตาม
โครงการฯ จํานวน 3,250 ราย 

2) เกษตรกรแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาฯ เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เป็นไป
ตามเงื่อนไขของโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาฯ แต่ขั้นตอนในการยกเลิกต้องใช้ระยะเวลา ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการฯ ได้ทัน จํานวน 1,197 ราย 

3) เกษตรกรที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ เนื่องจากขั้นตอนการจ่ายเงินต้องใช้เวลาประมาณ 
7 วัน ทําให้ข้อมูลเกษตรกรที่จัดส่งตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 (หรือตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 2560 – 
28 ก.พ. 2560 สําหรับภาคใต้) ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในระยะเวลาโครงการฯ กําหนด จํานวน 7,922 ราย 

4) เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับ กสก. ล่าช้า จํานวน 27,095 ราย เนื่องจาก (1) เกษตรกรภาคใต้ 
ที่ประสบอุทกภัย ทําให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนภายในวันที่ 28 ก.พ. 2560 จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้  
(2) เกษตรกรตามทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2557/58 ที่ไม่ทราบข้อมูลว่าต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2559/60 (3) เกษตรกรที่เริ่มปลูกข้าวล่าช้า ซึ่งการขึ้นทะเบียนนั้นเกษตรกรต้องปลูกข้าวแล้ว 
15 วัน และมีขั้นตอนการตรวจสอบอีก 15 วัน 

2.2 ธ.ก.ส. ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการเพาะปลูก 2559/60 
แต่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ จํานวน 1,521 ราย เนื่องจากการแสดงข้อมูลการเพาะปลูกของเกษตรกร 
ในฐานข้อมูลของ ธ.ก.ส. จะแสดงตามภูมิลําเนาของเกษตรกร แต่เกษตรกรได้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ  
นอกเขตภูมิลําเนา ทําให้ ธ.ก.ส. ไม่พบข้อมูลเกษตรกรและเกษตรกรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 

มติ ครม. : อนุมัติการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรกลุ่มที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ
โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 แต่ยังไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ เนื่องจากเกิดความคาดเคลื่อนในกระบวนการดําเนินงาน จํานวน 40,985 ราย คิดเป็นวงเงินไม่เกิน 409.85 ล้านบาท 
โดยให้ดําเนินการภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันท่ี ครม. มีมติเห็นชอบ ท้ังนี้ ให้ กค. กํากับดูแลการจ่ายเงินให้แก่
เกษตรกร โดยผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยจะต้องไม่มีการหักเงิน
ที่เกษตรกรพึงได้รับจากโครงการไปใช้เพื่อการอื่นก่อน เช่น การชําระหนี้ที่เกษตรกรมีอยู่กับธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2560 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010860 
 
เรื่อง : โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 
 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

 1. อนุมัติโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 
 2. มอบหมายให้ ทส. มท. และกระทรวงอื่นๆ ทุกกระทรวง กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุกแห่งร่วมกันดําเนินโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1.1 วัตถุประสงค์  
1) รําลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร

รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที ่9 
2) รณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็น  

การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทําความดีให้กับประเทศชาติ ตามพระราโชบายฯ 
3) ปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ และทรัพยากรปุาไม้ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ 

1.2 กิจกรรมและแผนการดําเนินโครงการ 
1) เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน วันท่ี 7 ส.ค. 2560 

1.1) มท. โดยทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 7 ส.ค. 
2560 โดยกําหนดให้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตําบลมหาพราหมณ์  
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พื้นที่ของ มท.) เป็นพื้นที่หลักในการเปิดโครงการ 

1.2) ทส. โดยกรมปุาไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง และองค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ จัดเตรียมกล้าไม้เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้น ในวันที่ 7 ส.ค. 2560 

1.3) ทส. เรียนเชิญคณะรัฐมนตรีร่วมกันเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และ

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

รณรงค์ และส่ ง เส ริ ม ให้ หน่ วยงานภาครั ฐ  ภาค เอกชน  
และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก  
ความสามัคคี และร่วมกันกระทําความดีให้กับประเทศชาติ และปลูกฝัง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ และทรัพยากรปุาไม้ให้แก่ประชาชนทุกคน
ในประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตําบลมหาพราหมณ์ อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.4) กรมประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดพิธีเปิดโครงการ ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ 
2) การรณรงค์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ ระหว่างวันท่ี 7 ส.ค. – 30 ก.ย. 2560 

2.1) มท. โดยทุกจังหวัดทั่วประเทศประสานภาคส่วนต่างๆ จัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ และรณรงค์
ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน โดยจัดทําทะเบียนพื้นที่ปลูกต้นไม้ ประเภท ตําแหน่ง 
ขนาด และเจ้าของพื้นที่ รวมทั้งความต้องการกล้าไม้ 

2.2) ทส. โดยกรมปุาไม้เป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมกล้าไม้ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ปุา และพันธ์ุพืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดจัดเตรียมพื้นที่ และแจกจ่ายกล้าไม้ตามทะเบียนพื้นที่และความต้องการกล้าไม้ จัดทําบัญชี  
การแจกจ่ายและติดตามผลการปลูกอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดย มท. ประสานกับ ทส. ในการจัดเตรียม
พื้นที่ในจังหวัด 

2.3) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้
ในพื้นที่ภายใต้การกํากับดูแลของตนเอง และดูแลรักษาให้เจริญเติบโตเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองและฟื้นคืนความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรปุาไม้ 

3) พื้นที่เปูาหมาย 
3.1) พื้นที่กรรมสิทธิ์ของประชาชน : แจกกล้าไม้ให้ประชาชนนําไปปลูกในพื้นที่ตนเอง เช่น ที่พัก

อาศัย ที่ทํากิน พื้นที่หัวไร่ปลายนา ฯลฯ 
3.2) พื้นที่ของรัฐทุกประเภท : เชิญชวนประชาชน เอกชน และส่วนราชการ เข้าร่วมการปลูกต้นไม้

ในพื้นที่ของรัฐ ได้แก่ (1) พื้นที่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานราชการ (2) พื้นที่ปุาตามกฎหมาย และมติ
คณะรัฐมนตรี (3) พื้นที่สาธารณะ และสวนสาธารณะที่ประชาชนและชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

4) ความรับผิดชอบในการบํารุงรักษาต้นไม้ 
4.1) พื้นที่ภายใต้การกํากับดูแลของหน่วยงานราชการ ให้หน่วยงานราชการที่กํากับดูแลพื้นที่ 

ทําหน้าที่ดูแลบํารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายใต้โครงการ 
4.2) พื้นที่ปุาตามกฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรี ให้กรมปุาไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา  

และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดูแลและบํารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายใต้โครงการ 
4.3) พื้นที่สาธารณะ และสวนสาธารณะที่ประชาชนและชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันให้องค์กร

ปกครองส่วนท้ิงถิ่นกํากับดูแลพื้นที่ดูแล และบํารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกภายใต้โครงการ 
1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนได้ร่วมสืบสานแนว
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พระราชดําริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9 ในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรปุาไม้ 

2) ทส. ร่วมกับ มท. ประเมินความสําเร็จของโครงการ โดยพิจารณาจากปัจจัยบ่งช้ีความสําเร็จ (Key 
Success Factor) 2 ประการ ได้แก่ (1) ประชาชนชาวไทยร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณไม่ต่ํากว่า 
10 ล้านกล้า โดยให้พื้นที่ปุาและพื้นที่สีเขียวในประเทศเพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่า 50,000 ไร่ (2) ประชาชนทั่วไปมีจิตสํานึก 
ในการรักและหวงแหนทรัพยากรปุาไม้เพิ่มขึ้นไม่ต่ํากว่า 200,000 คน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่ ทส. เสนอ และให้ ทส. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
2. ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่า ไม่ให้มีการตัดต้นไม้ยืนต้น  

ที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ในความรับผิดชอบอย่างเด็ดขาด ยกเว้นในกรณีจําเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น รวมทั้งให้
ร่วมกันรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อการดูแลรักษาต้นไม้และสภาพแวดล้อมในพื้นที่ต่างๆ ให้มีความสวยงามตาม
ธรรมชาตอิย่างยั่งยืนตอ่ไปดว้ย 

3. ให้ ทส. ไดร้ับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่อง
เร่งดว่นตอ่คณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี ้
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2560 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010860 
 
เรื่อง : มาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี 2560 ตามข้อ 1. และข้อ 2. 
 2. เพื่อทราบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุกทกภัยที่มีการดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ตามข้อ 3. 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

1) มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ในการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปัจจุบันตามประมวลรัษฎากร บุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้ างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ 

1.1) กรณีบุคคลธรรมดา สามารถนําเงินท่ีบริจาคไปหักลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ได้เท่าท่ีบริจาค แต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้สุทธิ ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 527) พ.ศ. 2554 และตามข้อ 2 (70) ของกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

1.2) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนําเงินหรือมูลค่าทรัพย์สิน ที่บริจาคไปหักเป็น
รายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิได้เท่าท่ีบริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวล
รัษฎากร และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 527) พ.ศ. 2554 

ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลร่วมกันบริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยให้มากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรกําหนดให้สามารถนําจํานวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สิน  
ที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ไปหักเป็น 
ค่าลดหย่อน/รายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากสิทธิการหักรายจ่าย ตามปกติอีกเป็นจํานวนร้อยละห้าสิบ  
ผ่านส่วนราชการ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี องค์การหรือสถานสาธารณกุศล  

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

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่เป็นตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สินท่ีบริจาคเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยออกเป็น
ร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร 

2) มาตรการภาษีเพ่ือช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
2.1) มาตรการยกเว้นภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ที่ราชการประกาศ 

ให้เป็นพ้ืนท่ีที่เกิดอุทกภัย 
กําหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาสําหรับเงินได้

เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ประกอบติดตั้ง  
ในลักษณะถาวรกับตัวอาคารหรือในที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคาร หรือในการซ่อมแซมห้องชุดในอาคารชุดหรือทรัพย์สิน 
ที่ประกอบติดตั้งในลักษณะถาวรกับห้องชุดในอาคารชุดที่ได้จ่าย ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันท้ังหมดแล้วไม่เกินหน่ึงแสนบาท 

2.2) มาตรการยกเว้นภาษีสําหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์ 
กําหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้กับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา สําหรับเงินได้

เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมาย  
ว่าด้วยการขนส่งทางบก หรืออุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ได้จ่าย
ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามจํานวนที่จ่ายจริงแต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 
สามหมื่นบาท 

ทั้งนี้ ต้องออกเป็นกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในมาตรา 4 แห่งประมวล
รัษฎากร 

2. โครงการสินเชื่อฟ้ืนฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560 (ปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการสินเช่ือฟื้นฟู 
SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560) 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เห็นชอบมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 เพิ่มเติม โดยให้ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ดําเนินโครงการสินเช่ือฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 (โครงการฯ)  
วงเงิน 5,000 ล้านบาท และรัฐบาลชดเชยในวงเงินไม่เกิน 825 ล้านบาท ในการนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs 
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบ 
จากอุทกภั ย  ในปี  2560 จึ ง เห็ นควรปรั บปรุ งหลัก เ กณฑ์ โ คร งการฯ  ดั งกล่ า ว ให้ ค รอบคลุ มถึ งพื้ นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ รวมทั้งพื้นที่อื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในปี 2560 โดยการกําหนด
เขตพื้นท่ีที่ประสบภัยพิบัติตามโครงการฯ น้ี ให้เป็นไปตามที่ ธพว. หรือ ปภ. กําหนดเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้ ให้มีระยะเวลา
การขอสินเชื่อ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหรือจนกว่าจะเต็มวงเงินแล้วแต่อย่างหนึ่ง อย่างใดจะถึงก่อน 
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3. มาตรการที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
มาตรการต่างๆ ท่ีกระทรวงการคลังได้ดําเนินการและมีผลบังคับใช้อยู่แล้ว เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ

อุทกภัย ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้ 
3.1 มาตรการด้านการคลัง ประกอบด้วย 

1) เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  กําหนดให้จังหวัดแต่ละจังหวัด 
มีวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จํานวน 50 ล้านบาท ต่อภัยพิบัติ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และกรณี 
ที่ไม่เพียงพอจังหวัดสามารถขอขยายวงเงินทดรองราชการเพิ่มเติมจากกระทรวงการคลังได้ 

2) มาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุที่ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ 
2.1) กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออาศัย พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเสียหายของอาคาร 

ที่พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ดังนี้ 
2.1.1) อาคารที่พักอาศัยหายบางส่วน ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี 
2.1.2) อาคารที่พักอาศัยเสียหายทั้งหลัง ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 2 ปี 

2.2) กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร หากพืชหรือผลผลิตได้รับความเสียหาย 
จากอุทกภัยให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี ท้ังนี้ สามารถขอข้อมูลการรับรองความเสียหายจากส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด เป็นต้น 

2.3) กรณีผู้เช่าอาคารราชพัสดุ หากผลกระทบจากอุทกภัยทําให้ผู้เช่าอาคารราชพัสดุไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้ตามปกติ เป็นเวลาเกิน 3 วัน  ให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 เดือน 

2.4) ให้ยกเว้นการคิดเงินเพิ่มตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ 
ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 ข้อ 44 กรณีผู้เช่าไม่สามารถชําระค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใดที่ต้องชําระภายในกําหนด
ระยะเวลาโดยเหตุมาจากการเกิดอุทกภัยดังกล่าว ซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัย 

2.5) เมื่อจังหวัดดําเนินการให้ความช่วยเหลือตามแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ขอให้แจ้งกรมธนารักษ์
ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ดําเนินการแล้วเสร็จ และหากจังหวัดเห็นควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างอื่น
นอกเหนือจากมาตรการที่กรมธนารักษ์กําหนดไว้ สามารถส่งรายละเอียดและความเห็นให้กรมธนารักษ์พิจารณาเปน็กรณไีป 

3.2 มาตรการด้านการเงิน ประกอบด้วย 
1) โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 และมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบ

อุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 
1.1) โครงการเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ในจังหวัดสกลนคร 

1.1.1) ลูกค้าเดิมของ ธอส. กรณีหลักประกัน (ที่อยู่อาศัยที่จดจํานองกับธนาคาร) ได้รับผลกระทบ 
ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี นาน 3 เดือนแรก เดือนที่ 4 – 12 อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.5% ต่อปี  
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ปีท่ี 2 อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.0% ต่อปี ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.0% ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
เงินกู้กรณีลูกค้าสวัสดิการ ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR – 1.0% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยเท่ากับ MRR – 0.5% 
ต่อปี (ปัจจุบันดอกเบี้ย MRR ธอส. อยู่ท่ีร้อยละ 6.75 ต่อปี) 

1.1.2) สําหรับลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเดิมของ ธอส. ที่อาคารหรือบ้านได้รับความเสียหาย
สามารถขอกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่เพื่อปลูกสร้างทดแทนหลังเดิมหรือกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย คิดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้คงที่ร้อยละ 3.0 ต่อปี นาน 3 ปี หลังจากนั้น กรณีลูกค้าสวัสดิการ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR – 1.0% ต่อปี  
ส่วนลูกค้ารายย่อย คิดอัตราดอกเบี้ย MRR – 0.5% ต่อป ี

1.2) มาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.2.1) ลูกหนี้ที่มีหลักประกัน (ที่อยู่อาศัยที่จดจํานองกับธนาคาร) ได้รับความเสียหายและ

กระทบต่อความสามารถในการชําระหนี้ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 
ต่อปี นาน 4 เดือนแรกและไม่ต้องชําระเงินงวด จากน้ันเดือนที่ 5 – 16 อัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี โดยให้ผ่อนชําระ
เงินงวดไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยรายเดือน และเมื่อครบระยะเวลาประนอมหนี้ให้ลูกหนี้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิเดิม
ก่อนท่ีจะใช้มาตรการนี้ 

1.2.2) ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ ให้ลูกหนี้ประนอมหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี โดยให้ผ่อนชําระเงินงวดไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยรายเดือน และเมื่อครบระยะเวลา
ประนอมหนี้ ให้ลูกหนี้กลับมาใช้อัตราดอกเบี้ยตามสิทธิเดิมก่อนที่จะใช้มาตรการนี้ 

1.2.3) ลูกหนี้ท่ีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร ให้ผ่อนชําระโดยใช้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 
ต่อปี ตลอดระยะเวลาที่คงเหลือตามสัญญากู้ 

1.2.4) กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลังและไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้ปลดหนี้ 
ส่วนของราคาอาคาร และให้ผ่อนชําระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่าน้ัน 

2) มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
2.1) มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2.2) สําหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560  

ภายหลังการสํารวจและพบว่ามีความเสียหายเป็นไปตามเง่ือนไขของกรมธรรม์ จะได้รับความคุ้มครองไร่ละ 1,260 บาท 
โดยสามารถเลือกรับค่าสินไหมได้ทันทีผ่านบริการพร้อมเพย์ 

2.3) ผ่อนผันการชําระหนี้ออกไปไม่เกิน 12 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี้ยปรับ และ ธ.ก.ส. จะพิจารณา
มาตรการเพิ่มเติม เช่น การสนับสนุนให้มีการฟื้นฟูภายหลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติต่อไป เป็นต้น 

ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้บูรณาการกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนกรณีทรัพย์สิน 
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ที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหาย พร้อมทั้งเปิดศูนย์ดําเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการประกันภัยในพ้ืนท่ีที่
ได้รับผลกระทบจากภัยน้ําท่วม 

3) มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า 
แห่งประเทศไทย 

3.1) พักชําระหนี้เงินต้น สําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวสูงสุด 6 เดือน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 
3.2) สินเช่ือหมุนเวียน ขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเกินเทอมที่ธนาคารอนุมัติ 

โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 360 วัน และลดอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือหมุนเวียนให้ 1 ปี โดย 6 เดือนแรก ลดอัตรา
ดอกเบี้ยลงเท่ากับร้อยละ 4.5 ต่อปี จากนั้นเป็นอัตราปกติ – 0.5 ต่อป ี

3.3) เงินกู้เพื่อซื้อ/ซ่อมแซมเครื่องจักร/อาคารโรงงานท่ีได้รับความเสียหาย ระยะเวลา 5 ปี (Grace 
Period ไม่เกิน 6 เดือน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.0 ในปีแรก หลังจากน้ัน อัตราดอกเบี้ยปกติ โดยยื่นขอสินเช่ือได้ภายใน
ธันวาคม 2560 

3.4) สําหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทางอ้อม จะขยายระยะเวลาให้ต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงินเทอม  
ที่ธนาคารอนุมัติ โดยรวมกับอายุตั๋วเดิมแล้วไม่เกิน 360 วัน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือหมุนเวียนให้ 6 เดือน  
จากอัตราปกติร้อยละ 0.5 ต่อป ี

3.5) สําหรับลูกหนี้ที่เป็นมีหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้จะพิจารณาให้เป็นกรณีไป 
4) มาตรการผ่อนผันค่าธรรมเนียมค้ําประกันของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

(บสย.) โดยเป็นการขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุค้ําประกันออกไปอีก 6 เดือน นับจากวันถึงกําหนด
ชําระค่าธรรมเนียมเดิม สําหรับลูกค้า บสย. ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
ในปี 2560 และกิจการของลูกค้าได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทําให้กิจการได้รับความเสียหายจนไม่สามารถดําเนิน
กิจการต่อไปได้ หรือดําเนินงานได้เพียงบางส่วน 

5) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 ของธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย โดยพักชําระหนี้เงินต้น โดยชําระเฉพาะกําไร ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนหลังจากนั้นให้ชําระเงินต้น
และกําไรตามสัญญาเดิม โดยระยะเวลาที่ขอขยายจากสัญญาเดิมต้องเท่ากับระยะเวลาที่ขอพักชําระหนี้แต่ไม่เกิน  
12 เดือน 

6) ธนาคารออมสินเสนอมาตรการทั้งสิ้น 4 มาตรการ และมีวงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 

6.1) ลูกหนี้ปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยธนาคารจะพิจารณาผ่อนปรนให้แก่ลูกหนี้ 
โดยการพักชําระเงินต้นได้ไม่เกิน 3 ปี หรือพักชําระเงินต้นและพักชําระดอกเบี้ยได้อีกร้อยละ 50 ไม่เกิน 3 ปี หรือ  
พักชําระเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน 3 เดือน 
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6.2) สินเช่ือเพื่อต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย โดยวงเงินเพื่อเป็น
คา่ใช้จ่ายในการซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยดังกล่าว ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินท่ีดินพร้อมอาคาร ผ่อนชําระ
ภายใน 30 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ในปีแรก สําหรับปีที่ 2 - 3 ร้อยละ 3 ต่อปี และปีที่ 4 เป็นต้นไปร้อยละ MRR -
0.75 ต่อป ี

6.3) มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนสําหรับผู้ประกอบการ SMEs สําหรับลูกค้าเดิมให้วงเงิน
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินเดิม แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่อนไม่เกิน 5 ปี ผ่อนผันปลอดชําระเงินต้นได้ไม่เกิน 1 ปี 
(ชําระเฉพาะดอกเบี้ย) อัตราดอกเบี้ยปีแรกร้อยละ 3.5 ต่อปี ในปีต่อไปคิดอัตราร้อยละ MLR ต่อป ี

6.4) มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนสําหรับประชาชนรายย่อย เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินหมุนเวียน
สําหรับประกอบอาชีพ รายละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาการกู้ยืมไม่เกิน 5 ปี โดยในปีแรกคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
0 ต่อเดือน ปีท่ี 2 – 5 คิดอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน 

7) มาตรการในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่อยู่ในเขตภัยพิบัติภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

7.1) พักชําระหนี้ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่งวดเดือนสิงหาคม 2560 ถึงงวดเดือนตุลาคม 2560 
7.2) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 4.0 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่งวดเดือนสิงหาคม 

2560 ถึงงวดเดือนมกราคม 2561 
7.3) ปลอดชําระเงินต้น ตั้งแต่งวดเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงงวดเดือนมกราคม 2561 
7.4) ตั้งแต่งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเง่ือนไขการผ่อนชําระ และ

ระยะเวลาการชําระหนี้รวม ให้เป็นไปตามสัญญาเดิม ทั้งนี้อาจขอขยายระยะเวลาวงเงินตามสัญญาเดิมออกไปอีกได้ไม่เกิน 
6 เดือน 

8) มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
8.1) สินเช่ือบ้าน พักชําระหนี้ เป็นระยะเวลา 3 เดือน เดือน 4 – 12 คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยลดลง

ร้อยละ 0.25 ต่อป ี
8.2) สินเช่ือบุคคล พักชําระหนี้เป็นระยะเวลา 3 เดือน และปลอดชําระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน 
8.3) สินเช่ือ SMEs ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 1 ต่อปี พักชําระเงินสูงสุด 1 ปี รวมทั้งขยาย

ระยะเวลาสัญญาเงินกู้ระยะยาวสูงสุด 1 ปี 
8.4) สินเช่ือเงินกู้หมุนเวียน ขยายระยะเวลาชําระหนี้สูงสุด 6 เดือน รวมทั้งไม่คิดดอกเบี้ยผิดนัด

ชําระสูงสุด 30 วันแรก 
8.5) วงเงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการและทดแทนสินทรัพย์ที่เสียหาย โดยสามารถ 

ผ่อนชําระนานสูงสุด 5 ปี พักชําระเงินต้นสูงสุด 1 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ร้อยละ 3.75 ต่อป ี
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3.3 มาตรการด้านภาษี ประกอบด้วย 
1) มาตรการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ค่าใช้จ่ายส่วนของเงินบริจาค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป สามารถนําหลักฐานมาใช้
สิทธิลดหน่อยทางภาษีได้ ได้แก่ 

1.1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา: สามารถนําไปหักลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ได้เท่าท่ีบริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน 

1.2) ภาษีเงินได้นิติบุคคล : สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศล
สาธารณะแล้วไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ 

1.3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม : ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าที่ผู้ประกอบการได้บริจาค (พระราช
กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับท่ี 527) พ.ศ. 2554 

2) มาตรการทางภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรง 
2.1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นภาษีเงินได้ให้บุคคลธรรมดาหรือ  

นิติบุคคลผู้ประสบอุทกภัย สําหรับเงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค หรือช่วยเหลือเพื่อชดเชยความเสียหายจากส่วน
ราชการหรือภาคเอกชน ทั้งนี้ ไม่เกินมูลค่าความเสียหายที่ได้รับ 

2.2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน : ให้ยกเว้นค่ารายปี หรือภาษีโรงเรือนและที่ดินตามจํานวนเดือนที่
โรงเรือนและที่ดิน สําหรับโรงเรือนที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ 

2.3) ภาษีบํารุงท้องที่ : ยกเว้นทั้งจํานวนในกรณีความเสียหายของพื้นที่การเกษตรเกิน 2 ใน 3 
และยกเว้นบางส่วนเมื่อความเสียหายน้อยกว่า 2 ใน 3 

มติ ครม. : 1. รับทราบและเห็นชอบตามที่ กค. เสนอ และให้ กค. รับความเห็นของ สงป. ไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร รวม 2 ฉบับ ตามที่ กค. เสนอ และให้ สคก. ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

3. ให้ กค. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่อง
เร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้จึงเรียนยืนยันมา ท้ังนี้ สลค. ได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาและร่างกฎกระทรวง
ดังกล่าวไปเพื่อ สคก. ตรวจพิจารณาตามมติ ครม. ต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 31/2560 วันอังคารที ่1 สิงหาคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010860 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวม 7 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวม 7 ฉบับ เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีชัดเจน ดังนี้ 

 1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้หน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. .... 
 2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. .... 
 3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. .... 
 4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงการไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และ

การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. .... 
 5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. .... 
 6. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. .... และ 
 7. ร่างกฎกระทรวงกําหนดเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. .... 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กค. เสนอว่า พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2560 โดยให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ซ่ึงจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 23 ส.ค. 2560 โดยมีหลักการและเหตุผล เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเ พื่อให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันเป็นธรรม มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  
เป็นสําคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการ ส่งเสริม 
ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อปูองกันปัญหาการทจุรติและ

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

เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยการกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่นๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้ายวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

2. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ กค . จึงได้การยก 
ร่างกฎกระทรวง รวม 7 ฉบับ ซึ่ง กค. โดยกรมบัญชีกลางได้ดําเนินการยกร่างโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในหลักการจากคณะกรรมกาการและคณะทํางานต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้ 

2.1 ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกําหนดเงิน 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงการไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ .ศ. ....  
ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
กําหนดเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 

2.2 ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. .... ได้ผ่าน 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะท างานพิจารณาร่างกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
การขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 

2.3 ร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. .... ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและภาครัฐวิสาหกิจ 

2.4 ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ .ศ. ... . ได้ผ่าน 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะอนุกรรมการก ากับหลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้หน่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกําหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงการไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
และการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา 
พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ .ศ. .... และ  
ร่างกฎกระทรวงกําหนดเรื่องที่อุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. .... รวม 7 ฉบับ ตามที่ กค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณาเป็น
เรื่องด่วน และดําเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 3124/2560 วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
010860 
 

เรื่อง : รายงานสรุปผลการติดตามและตรวจสอบการดําเนินโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือ 
ค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 

 

สารัตถะ : สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ ครม. รายงานสรุปผลการติดตามและตรวจสอบการดําเนิน
โครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ซึ่ง สปน. ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีติดตามและ
ตรวจสอบโครงการฯ โดยได้กําหนดแผนการตรวจราชการเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ตรวจติดตามทุกจังหวัด ยกเว้น
ภาคใต้ (รวม 62 จังหวัด) ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. – 31 มี.ค. 2560 และช่วงที่ 2 ตรวจติดตามเฉพาะภาคใต้  
(รวม 14 จังหวัด) ระหว่างวันท่ี 1 - 31 ก.ค. 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ผลการตรวจราชการ ช่วงที่ 1 สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 

1.1 การประชาสัมพันธ์โครงการฯ เกษตรกรบางส่วนไม่เข้าใจและเกิดความสับสนในหลักเกณฑ์/รายละเอียด
โครงการ เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลายโครงการในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ 
ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่และ พณ. ไม่มีการแจ้งความก้าวหน้าในการจ่ายเงินให้ส่วนภูมิภาคได้รับทราบ หรือแจ้งล่าช้า  
ทําให้ไม่สามารถช้ีแจงผลการดําเนินงานให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ีได้ 

1.2 การบริการเครื่องอบความชื้น หน่วยงานที่มีเครื่องอบความช้ืน ยังไม่ได้สนับสนุนให้เกษตรกรเข้าใช้
บริการเครื่องอบลดความช้ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันเกษตรกรและเครื่องอบ
ความช้ืน หรือไม่มีการประสานงานเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ทําให้การรายงานข้อมูลขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.3 การตรวจสอบยุ้งฉาง การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับยุ้งฉางของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรไม่เป็นระบบ
และเป็นปัจจุบัน และหรือไม่ได้มีการประสานงานเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมของเกษตรกร 
ในการเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ครอบคลุมพื้นท่ี ซึ่งทําให้การรายงานข้อมูลขาดความครบถ้วนสมบูรณ์ 

1.4 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
สินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีไม่มากราย ทําให้ โครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับต่ํา และยังมีเกษตรกร 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สปน./กษ. (สศก./กสก./กสส./กข.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

ทําให้เกษตรกรมีทางเลือกในการพิจารณาขายข้าวให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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บางรายที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ แต่เนื่องจากโครงการอนุมัติล่าช้าทําให้เกษตรกรได้ขายข้าวไปก่อนการดําเนิน
โครงการแล้ว นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อย ไม่มียุ้งฉางสําหรับเก็บข้าวเปลือกและขาดแคลน
แรงงานภาคเกษตร เช่น แรงงานในการตากข้าวเพื่อการปรับปรุงคุณภาพข้าวและเก็บข้าวเข้ายุ้งฉาง 

1.5 การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 
2559/60 การรายงานข้อมูลเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือฯ ของ ธ.ก.ส. จังหวัดไม่สมบูรณ์ครบถ้วน เนื่องจาก
ข้อมูลเกษตรกรที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลืออยู่ที่ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่ นอกจากนี้ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่ยังได้ชะลอ 
การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวฯ ในจังหวัดที่ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งออกไป เพื่อปูองกันการช่วยเหลือซ้ําซ้อน  
กับการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ผลผลิตได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากประสบภัยแล้งส่งผลให้การโอนเงิน
ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวฯ ล่าช้าออกไป 

1.6 ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
1.6.1 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 

1) พณ. และ ธ.ก.ส. ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และสร้างความ
เข้าใจถึงนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มากขึ้น 

2) ธ.ก.ส. ควรสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ให้มากขึ้น เนื่องจากสถาบัน
เกษตรกรช่วยรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวท่ีไม่มียุ้งฉาง 

3) ธ.ก.ส. ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจในการตรวจสอบคุณภาพข้าวของเกษตรกร 
ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 

4) ควรมีนโยบายประกันราคาข้าว เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มียุ้งฉาง และขาดแคลน
แรงงานภาคการเกษตร และลานตากข้าว ท่ีเพียงพอ 

1.6.2 การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 
2559/60 

1) กษ. และ ธ.ก.ส. ควรปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าเก็บเกี่ยวฯ ให้สอดคล้อง
ตรงกันและควรรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จโดยเร็วและสอดคล้องกับระยะเวลาเริ่มโครงการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 
ในการประเมินและคาดการณ์ปริมาณข้าวที่จะผลิตได้และออกสู่ท้องตลาด และใช้เป็นฐานข้อมูลในโครงการอื่นๆ  
ของรัฐบาลต่อไป 

2) ควรมีระบบฐานข้อมูลกลางในระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมทั้งเกษตรกร  
ได้ใช้ร่วมกัน เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายละเอียดโครงการของรัฐ เป็นต้น 

มติ ครม. : ให้ สปน. รับเรื่องนี้คืนไปเพื่อพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 
 


