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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 
เรื่อง : แผนการช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2559/60 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง และแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้  
ปี 2559/60 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น เพื่อด าเนินงานโครงการตามแผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรฯ จ านวน 3 โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 
1,543.26 ล้านบาท ดังนี ้

1) มาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้  
ปี 2559/60 วงเงิน 451.35 ล้านบาท ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

2) โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 วงเงิน 191.25 ล้านบาท ของกรมส่งเสริม
การเกษตร 

2.1) กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร โดยการสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ วงเงิน 31.50 ล้านบาท 
2.2) กิจกรรมสนับสนุนการปลูกผักเพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมรายได้  วงเงิน 159.75 ล้านบาท

(เงินอุดหนุนทั่วไป) 
3) การซ่อมแซมโครงการชลประทาน วงเงิน 900.66 ล้านบาท ของกรมชลประทาน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กรอบแนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ปี 2559/60 

1) เปูาหมาย เพื่อปรับสภาพพื้นที่การเกษตร และการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรที่ประสบภัย
ให้กลับสู่ภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

2) พื้นที่เปูาหมาย จังหวัดที่ประสบอุทกภัย 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดยะลา ระนอง นราธิวาส ปัตตานี กระบี่ 

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

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยโดย
เร่งด่วน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพื่อการด ารงชีพหลังน้ าลดและลดภาระ
หนี้สินให้แก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ได้ตามปกติหรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ชุมพร พัทลุง สงขลา ตรัง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และประจวบคีรีขันธ์ 
3) กรอบแนวทางการด าเนินงาน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ  

ระยะแรก การหยุดยั้งความเสียหาย มุ่งเน้นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในระยะ
เร่งด่วนเพื่อหยุดหรือลดความเสียหายให้มากที่สุด ประกอบด้วยการจัดทีมวิชาการ (คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ )  
การเร่งระบายน้ าออกจากพื้นที่เกษตรลุ่มต่ า การบ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็นโดยใช้สารชีวภาพ การช่วยเหลือดูแล
สุขภาพสัตว์และปูองกันโรค 

ระยะต่อไป การเสริมสร้างฟื้นฟู โดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพพื้นที่และอาชีพให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย
ให้กลับสู่สภาวะปกติ ประกอบด้วย 

(1) การเสริมสร้างฟื้นฟู ได้แก่ การฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดิน การฟื้นฟูอาชีพด้านพืช ด้านประมง  
ด้านปศุสัตว์ และการซ่อมแซมโครงการชลประทาน 

(2) การฟื้นฟูด้ านเศรษฐกิจ ได้แก่  การช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ  
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนสินเช่ือดอกเบี้ยต่ าเพื่อเป็นเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ การลดภาระ
หนี้สิน การขยายระยะเวลาช าระหนี้ให้เกษตรกร การควบคุมราคาและคุณภาพปัจจัยการผลิต การจ้างงานชลประทาน 

ระยะยาว มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากอุทกภัย และพัฒนาให้ดี กว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม 
ประกอบด้วย 

(1) การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า และการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อปูองกันแก้ไขปัญหา
อุทกภัย 

(2) การปรับโครงสร้างการผลิตและอาชีพในพ้ืนท่ีลุ่มต่ า/น้ าท่วมซ้ าซาก โดยใช้ Agri-Map 
(3) การพัฒนาระบบพยากรณ์และแจ้งเตือนภัย ระบบการประเมินความเสียหาย ระบบการรายงาน 
(4) การปรับปรุง กฎ ระเบียบต่างๆ  

4) ระยะเวลาด าเนินการ แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
- ระยะแรก ช่วงเดือนมกราคม 2560 
- ระยะต่อไป ช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2560 
- ระยะยาว ช่วงปี 2560 เป็นต้นไป 

2. แผนการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2559/60 
2.1 มาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 

1) การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
2) การช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 กรณีได้รับ

ผลกระทบ (ครัวเรือนละ 3,000 บาท) 
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3) การช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตาม พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558  
เพื่อช่วยเหลือต้นยางพาราเปิดกรีดที่เสียหายจากอุทกภัย ให้ขอทุนปลูกแทน (อัตราไร่ละ 16,000 บาท) 

2.2 มาตรการช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2559/60 ประกอบด้วย 6 มาตรการ  
12 โครงการ วงเงินรวม 2,503.50 ล้านบาท ดังนี้ 

1) มาตรการฟ้ืนฟูซ่อมสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน จ านวน 4 โครงการ วงเงิน 1,268.37 ล้านบาท 
1.1) การบ าบัดน้ าเสียและขจัดกลิ่นเหม็นโดยใช้น้ าหมักชีวภาพ พด.6 ในพื้นที่เกษตรกรรม  

วงเงิน 21.59 ล้านบาท (งบปกต)ิ ของกรมพัฒนาท่ีดิน 
1.2) การซ่อมแซมโครงการชลประทาน วงเงิน 900.66 ล้านบาท (ของบกลาง) ของกรมชลประทาน  
1.3) การจ้างงานชลประทาน วงเงิน 336.12 ล้านบาท (งบปกต)ิ ของกรมชลประทาน 
1.4) โครงการฝึกอบรมเพื่อลดรายจ่ายให้แก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ภายหลังประสบ

อุทกภัย (หลักสูตร “การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกลขนาดเล็ก”) วงเงิน 10.00 ล้านบาท (งบปกติ) ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2) มาตรการฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรม จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 142.62 ล้านบาท 

2.1) โครงการฟื้นฟูปรับปรุงบ ารุงดินในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ วงเงิน 142.62 ล้านบาท  
(งบปกติ) โดยสนับสนุนปุ๋ยพืชสด ดินกรด และน้ าหมักชีวภาพ (พด.2) รวมทั้งผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน  
และหญ้าแฝก ให้เกษตรกรในพ้ืนท่ีประสบอุทกภัย ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

3) มาตรการฟ้ืนฟูอาชีพด้านการเกษตร จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 192.21 ล้านบาท 
3.1) โครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2560 วงเงิน 191.25 ล้านบาท  

(ของบกลาง) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย (1) กิจกรรมฟื้นฟูพื้นที่การเกษตร โดยการสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ 
วงเงิน 31.50 ล้านบาท และ (2) กิจกรรมสนับสนุนการปลูกผักเพื่อบริโภคและสร้างอาชีพเสริมรายได้ วงเงิน 159.75 
ล้านบาท (เงินอุดหนุนทั่วไป) 

3.2) โครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามในพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วงเงิน 0.96 ล้านบาท (งบปกติ) เพื่อจัดเตรียมต้นพันธุ์ และจัดท าแปลงต้นแบบการฟื้นฟูส้มโอทับทิมสยาม  
ของกรมวิชาการเกษตร 

4) มาตรการฟ้ืนฟูอาชีพด้านปศุสัตว์ จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 83.30 ล้านบาท 
4.1) โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ วงเงิน 0.75 ล้านบาท (งบปกติ) 

เพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร 
4.2) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ระยะเร่งด่วน วงเงิน 82.55 ล้านบาท  

(เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ) เพื่อสนับสนุนอาหารส าเร็จรูป เสบียงสัตว์ และเวชภัณฑ์ เพื่อฟื้นฟู
สุขภาพสัตว์หลังน้ าลด 
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5) มาตรการฟ้ืนฟูอาชีพด้านประมง จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 353.48 ล้านบาท 
5.1) โครงการฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง วงเงิน 353.48 ล้านบาท 

(เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร) โดยสนับสนุนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยให้เกษตรกรเพื่อฟ้ืนฟูอาชีพการเลี้ยงสัตว์น้ า  
6) มาตรการฟ้ืนฟูรายได้และหน้ีสินเกษตรกร จ านวน 2 โครงการ วงเงิน 463.52 ล้านบาท 

6.1) การให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้  
ปี 2559/60 วงเงิน 451.35 ล้านบาท (ของบกลาง) โดยขยายระยะเวลาช าระหนี้ 6 เดือน ให้แก่สมาชิกสหกรณ์/ 
กลุ่มเกษตรกร และรัฐชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

6.2) การช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนที่ประสบอุทกภัย
ภาคใต้ วงเงิน 12.17 ล้านบาท (เงินกองทุนหมุนเวียนฯ) โดยงดคิดดอกเบี้ย 1 ปี ของส านักงานปลัดกระทรวงฯ 

2.3 งบประมาณรวมท้ังสิ้น 2,503.50 ล้านบาท 
1) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 จ านวน 7 โครงการ วงเงิน  524.21 ล้านบาท แยกเป็น  

งบปกติของหน่วยงาน 512.04 ล้านบาท และงบกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 12.17 ล้านบาท 
2) ขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 เงินงบกลางฯ จ านวน 3 โครงการ วงเงิน 1,543.26 ล้านบาท 
3) ขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 353.48 ล้านบาท 
4) ขอสนับสนุนเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ จ านวน 1 โครงการ วงเงิน 82.55 ล้านบาท 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบกรอบแนวทาง และแผนการช่วยเหลือฟ้ืนฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2559/60 ตามที่ กษ. 
เสนอ ส าหรับงบประมารค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินโครงการตามแผนการช่วยเหลือดังกล่าว ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. 
ทั้งนี้ ให้ กษ. (ชป. กสก. และ กสส.) รับความเห็นของ สงป. และ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

2. ให้ กษ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 
เรื่อง : ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมประมง กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานแห่งสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา 

 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 ๑. ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและ กรมประมง กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมง 

 ๒. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจ 
ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการส าคัญ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี  
พิจารณาอีก 

 ๓. อนุมัติให้อธิบดีกรมประมงเปน็ผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
 ๔. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ ๓ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กษ. ขอเสนออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงระหว่างกรมประมง  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมประมง กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานแห่ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยบันทึกความเข้าใจจะเป็นความร่วมมือเพื่อก าหนดรายละเอียดและแนวทาง 
ในการด าเนินความร่วมมือด้านการต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย การส่งเสริมการค้า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ ในระดับภูมิภาคและระดับสากล การต่อต้านการค้า
สินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย การด าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า การประสานงานด้านการประมงและการจัด 
การประมงบริเวณรอยต่อทางทะเลของทั้งสองประเทศ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อด าเนินความร่วมมือด้านการประมงในการปูองกัน ยับยั้ง 
และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
รวมทั้งความร่วมมือด้านประมงอ่ืนๆ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย
และกรมประมง กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ และชลประทานแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยความร่วมมือด้าน
ประมง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึก
ความเข้าใจฯ โดยกระทรวงการต่างประเทศไม่ต้องจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) 

3. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับ
หลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ ให้ กษ. ด าเนินการได้โดยให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง 
พร้อมท้ังช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 
เรื่อง : ขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลน้ าค า อ าเภอไทยเจริญ  และต าบลโคกนาโก  

อ าเภอปุาติ้ว จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลน้ าค า 
อ าเภอไทยเจริญ และต าบลโคกนาโก อ าเภอปุาติ้ว จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. กษ. ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลน้ าค า อ าเภอไทยเจริญ และต าบลโคกนาโก 

อ าเภอปุาติ้ว จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... มาเพื่อด าเนินการ ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดิน 
ที่ได้จ าแนกออกจากเขตปุาไม้ถาวรตามมติ ครม. ปุาโคกนาโค ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้ ส.ป.ก. มีอ านาจน าที่ดิน 
ของรัฐมาใช้ในการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ 

2. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2554 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ตามที่ กษ. เสนอ  
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤาฎีกาตามข้อ 2. เสร็จแล้ว มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการร่างกฎหมาย) 
โดยแนวเขตปฏิรูปท่ีดินตามแผนที่ท้ายขอร่างพระราชกฤษฎีกานี้อยู่ภายในแนวเขตเดิมแต่มีเนื้อที่แตกต่างไปจากที่ ครม. 
ได้อนุมัติหลักการไว้จาก 1,866 ไร่ เป็น 1,974 ไร่ ส.ป.ก. ได้ตรวจสอบและแก้ไขรูปแบบแผนที่ให้ถูกต้องตามแผนที่ 
ที่จ าแนกปุาโคกนาโคของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ปุาโคกนาโค จังหวัดยโสธร และผลการตรวจสอบพื้นที่กันออก 
ของกรมปุาไม้ด้วยแล้ว 

4. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ครม. ชุดใหม่ สลค. จึงส่งเรื่องดังกล่าวคืนให้ กษ. พิจารณา
อีกครั้งหนึ่ง 

5. กษ. เสนอว่า ส.ป.ก. ได้ตรวจสอบพื้นที่ตามแนวเขตปฏิรูปที่ดินตามแผนที่ท้ายร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้
พบว่า ไม่เหมาะสมที่จะน ามาด าเนินการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งหากประกาศเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวแล้วจะสามารถ

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

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ด าเนินการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินได้ประมาณ 263 ไร่ เท่านั้น จึงได้ชะลอการด าเนินการ 
ตามร่างพระราชกฤษฎีกาไว้ และได้น าเรื่องหารือคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านการบริหารจัดการที่ดินซึ่งอยู่ภายใต้  
การก ากับดูแลของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนว่าจะสามารถส่งคืนพื้นที่ได้หรือไม่  
เพื่อจะได้พิจารณามอบหน่วยงานอื่นรับไปด าเนินการต่อไป 

6. คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการบริหารจัดการที่ดินได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 3/2558  
เมื่อวันท่ี 11 พ.ย. 2558 เห็นควรมอบพื้นที่ท่ีจ าแนกออกจากเขตปุาไม้ถาวรตามมติ ครม. ปุาโคกนาโค เนื้อที่ประมาณ 
1,866 ไร่ ที่ ส.ป.ก. ส่งคืนให้กรมที่ดินรับไปด าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

7. ส.ป.ก. ได้ด าเนินการส่งคืนพ้ืนท่ีที่จ าแนกออกจากเขตปุาไม้ถาวรตามมติ ครม. ปุาโคกนาโค ในท้องที่จังหวัดยโสธร 
ไปยังคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการบริหารจัดการที่ดินซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ  
จัดที่ดินแห่งชาติแล้ว สมควรยกเลิกการก าหนดเขตปฏิรูปที่ดินตามร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่  
ต าบลน้ าค า อ าเภอไทยเจริญ และต าบลโคกนาโก อ าเภอปุาติ้ว จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ....  

มติ ครม. : อนุมัติใหถ้อนร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลน้ าค า อ าเภอไทยเจริญ และต าบลโคกนาโก 
อ าเภอปุาติ้ว จังหวัดยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบ
เรือประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขหลักเกณฑ์ในการขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและ
เง่ือนไขในการยื่นหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภายหลังจากวันที่ได้จดทะเบียนท่าเทียบ
เรือประมง 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้ 
1. กษ. เสนอว่า กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2559  

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
โดยข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงดังกล่าวได้ก าหนดให้ท่าเทียบเรือที่จะจดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา 84 แห่ง
พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงจากอธิบดี 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมงมอบหมายตามมาตรา 98 โดยในวาระเริ่มแรกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวง 
การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2559 ใช้บังคับ (ใช้บังคับวันที่ 25 ก.พ. 2559  
ครบ 1 ปี วันที่ 24 ก.พ. 2560) ให้ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงยื่นหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัย 
ท่าเทียบเรือประมงไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันท่ีได้จดทะเบียน ส่งผลให้ท่าเทียบเรือประมงในประเทศที่ได้จดทะเบียนไปแล้วนั้น 
ยังไม่มีมาตรฐานท่าเทียบเรือประมงอันเป็นที่ยอมรับตามหลักสากลซึ่งกรมประมงจะได้ด าเนินการก าหนดมาตรฐาน  
ด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงตามประเภทกิจกรรมของท่าเทียบเรือประมง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่อไป 

2. แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2559 ดังนี้  
2.1. แก้ไขหลักเกณฑ์การขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือเป็นท่าเทียบเรือประมงโดยก าหนดให้จดทะเบียนท่าเทียบ

เรือประมงเป็นไปตามประเภทกิจกรรมที่มีกฎหมายก าหนดให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงและจะต้องมี
หนังสือรับรองมาตรฐานดังกล่าวมาในวันที่ยื่นค าขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง จากเดิมที่ก าหนดให้ต้องยื่นหนังสือ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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รับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภายใน 1 ปี นับแต่วันท่ีได้จดทะเบียน 
2.2. แก้ไขเงื่อนเวลาในการยื่นหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมง โดยก าหนดให้ผู้ที่ได้

จดทะเบียนเรือประมงตามกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนเรือประมง พ .ศ. 2559 ไว้แล้วก่อน 
ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ จะต้องยื่นหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภายในวันที่  
15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 รายละเอียดการแก้ไขปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียน
ท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2559 

ร่างกฎกระทรวงฯ ตามที่ กษ. เสนอ 

ข้อ 4 ท่าเทียบเรือที่จดะเบียนเป็นท่าเทียบ
เรือประมงตามมาตรา 84 ต้องมหีนังสือรับรอง

มาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงจากอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามมาตรา 98 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงการขอ 
จดทะเบียนและรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง  
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ท่าเทียบเรือที่จะจดทะเบียนเป็นท่าเทียบเรือประมง
ตามมาตรา 84 ที่จะต้องมีมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่า
เทียบเรือประมงตามมาตรา 98 ต้องมีหนังสือรับรอง
มาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงจากอธิบดีหรือผู้
ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามประเภทกิจกรรมของท่าเทียบ
เรือประมง” 

ข้อ 12 ในวาระเริ่มแรกภายในหน่ึงปีนับแต่วันท่ี
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนท่า
เทียบเรือประมงยื่นหนังสือรับรองมาตรฐานด้าน

สุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงตามข้อ 4 ซึ่งจะต้องไม่
เกินหน่ึงปีนับแต่วันที่ได้จดทะเบียน 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 12 แห่งกฎกระทรวงการขอ
จดทะเบียนและรับจดทะเบียนท่า เที่ ยวเรือประมง  
พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 

“ผู้ ที่ ไ ด้ จ ดทะ เบี ยน ท่ า เ ที ยบ เ รื อป ร ะ ม งต า ม
กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนท่า
เทียบเรือประมง พ.ศ. 2559 ไว้แล้ว จะต้องยื่นหนังสือ
รับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงภายใน
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560” 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. เร่งรัด กป. ก าหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยท่าเทียบเรือประมงตามประเภทกิจกรรมของท่าเทียบ
เรือประมงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ตามมาตรา 98 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ให้มีผลใช้บังคับ
โดยเร็ว และเร่งรัดการเสนอกฎหมายล าดับรองตามมาตรา 5 แห่ง พระราชก าหนดดังกล่าวต่อ ครม. เพื่อให้การใช้บังคับ
กฎหมายเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และสามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานทั่วไป พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานทั่วไป พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบและรับรอง
และค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทั่วไป ส าหรับสินค้าเกษตรประเภทสินค้าพืช ปศุสัตว์ ประมง และอื่นๆ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 บัญญัติให้ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า

สินค้าเกษตรที่มีประกาศก าหนดมาตรฐานทั่วไป จะขอรับการตรวจสอบและขอใบรับรองและค่าบริการตรวจสอบและ
รับรองนั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่โดยที่ปัจจุบันการให้บริการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีส าหรับสินค้าเกษตรประเภท
สินค้าพืช ปศุสัตว์ ประมง และอื่นๆ ยังไม่มีการก าหนดค่าบริการไว้ จึงสมควรให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน  
มีหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าบริการตรวจสอบและค่าใบรับรองมาตรฐานส าหรับสินค้าเกษตรที่มีประ กาศก าหนด
มาตรฐานทั่วไป 

2. คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2559  
เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานทั่วไป พ.ศ. .... 

3. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้น าข้อคิดเห็นของคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร
มาปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ และพิจารณาทบทวนร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ปรากฏว่าไม่มีข้อคัดค้านแต่อย่างใด 

4. สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
4.1 ก าหนดค่าบริการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีส าหรับ

สินค้าเกษตรประเภทสินค้าพืช โดยการตรวจประเมินครั้งแรกหรือการตรวจประเมินครั้งใหม่ ค่าตรวจสอบและรับรอง  
แต่ละมาตรฐานตามจ านวนผู้ตรวจประเมิน ไม่เกิน 10,000 บาท ต่อคนต่อวัน ส าหรับการตรวจติดตาม ค่าตรวจสอบ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การตรวจสอบและรับรองและการคิดค่าบริการของ
ผู้ประกอบการในการด าเนินการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานทั่วไป ส าหรับ
สินค้าเกษตรดังกล่าวเป็นไปในทางเดียวกัน และเพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
และเป็นธรรมแก่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้น าเข้าสินค้าเกษตรประเภทต่างๆ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และรับรองตามจ านวนผู้ตรวจประเมิน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ตรวจประเมิน โดยขั้นต่ าให้ใช้ผู้ตรวจประเมิน 1 คน
ต่อครึ่งวัน 

4.2 ก าหนดค่าบริการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีส าหรับ
สินค้าเกษตรประเภทปศุสัตว์ ประเภทประมง และประเภทอ่ืนๆ โดยการตรวจประเมินครั้งแรกหรือการตรวจประเมินใหม่ 
ค่าตรวจสอบและรับรองแต่ละมาตรฐานตามจ านวนผู้ตรวจประเมิน ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อคนต่อวัน ส าหรับการตรวจ
ติดตาม ค่าตรวจสอบและรับรองตามจ านวนผู้ตรวจประเมิน ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวนผู้ตรวจประเมิน โดยขั้นต่ าให้ใช้
ผู้ตรวจประเมิน 1 คนต่อครึ่งวัน 

4.3 ก าหนดให้ในกรณีที่สินค้าเกษตรที่ตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปให้ผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานออกใบรับรองส าหรับสินค้าเกษตรนั้น โดยให้ก าหนดค่าใบรับรองที่เรียกเก็บจากนิติบุคคลไม่เกิน 10,000 บาท 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับ
มาตรฐานทั่วไป พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 
เรื่อง : สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญ และแนวโน้ม ปี 2560 และสภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2559 และแนวโน้ม 

ปี 2560 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม ปี 2560 และภาวะเศรษฐกิจ
การเกษตร ปี 2559 และแนวโน้ม ปี 2560 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญและแนวโน้ม ปี 2560 เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญใน 

ปี 2559 และคาดการณ์แนวโน้ม ปี 2560 ด้านการผลิต การตลาด การส่งออก การน าเข้า และราคาสินค้าเกษตร
ประเภทต่างๆ ได้แก่ กลุ่มพืชไร่ กลุ่มพืชพลังงานทดแทน กลุ่มพืชสวน และกลุ่มปศุสัตว์และประมง รวมทั้งบทความพิเศษ
เรื่อง ประกันภัยพืชผล “เครื่องมือทางการเงินในการบริหารความเสี่ยงของเกษตรกร”และแผนยุทธศาสตร์ 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตรและกลไก การขับเคลื่อน โดย ตัวอย่างแนวโน้มสินค้าเกษตรที่ส าคัญ  
ปี 2560 ของไทย มีดังนี ้

1.1 สินค้าเกษตรพืชไร่  
1) ข้าว ผลผลิตข้าวนาปี ปี 2559/60 ประมาณการที่ 25.41 ล้านตันข้าวเปลือกเพิ่มขึ้นจากปี 

2558/59 ร้อยละ 4.50 และผลผลิตข้าวนาปรัง ปี 2560 ประมาณการที่ 6.40 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจากปี 
2559 ร้อยละ 69.46 ส่วนความต้องการใช้ในประเทศอยู่ที่  18.84 ล้านตันข้าวเปลือก เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2559 ร้อยละ 1.24 การส่งออกคาดว่าจะอยู่ที่ 9.00 – 9.20 ล้านตันข้าวสารใกล้เคียงกับปี 2559 และราคา 
คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงจากปี 2559 ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตข้าวของไทยและของโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ 
การแข่งขันในตลาดโลกมีความรุนแรงขึ้น 2) มันส าปะหลัง แนวโน้ม ปี 2560 ผลผลิต ปี 2560 คาดว่าจะอยู่ที่ 
31.19 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 2.06 ส่วนความต้องการใช้ในประเทศการส่งออก และราคาคาดว่า 
จะเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา ได้แก่ มาตรการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และการลดการน าเข้า 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

- 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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มันเส้นจากจีน ผลผลิตของประเทศเพื่อนบ้าน และราคาพืชทดแทน 
1.2 พืชพลังงานทดแทน 

- อ้อยโรงงาน ผลผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2559/60 คาดว่าจะอยู่ที่ 105.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 
2558/59 ร้อยละ 11.70 และผลผลิตน้ าตาลปี 2559/60 คาดว่าจะอยู่ท่ี 10.94 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558/59 
ร้อยละ 11.75 ส่วนความต้องการบริโภคภายในประเทศปี 2560 ได้ก าหนดไว้เท่ากับปี 2559 การส่งออก ปี 2560 
คาดว่าจะอยู่ท่ี 8.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 17.39 และราคาอ้อยขั้นต้นและราคาอ้อยที่เกษตรกรขายได้ 
ปี 2559/60 คาดว่าจะสูงกว่าปี 2558/59 ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา ได้แก่ ราคาน้ าตาลในตลาดโลกและอัตรา
แลกเปลี่ยน 

1.3 พืชสวน 
- ยางพารา ผลผลิต ปี 2560 คาดว่าจะอยู่ที่ 4.84 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 16.35 

ส่วนความต้องการใช้ภายในประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 0.62 ล้านตัน การส่งออก ปี 2560 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากปี 
2559 เล็กน้อย ส่วนราคา ปี 2560 มีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส่งออก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ
โลกอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ ามัน ผลผลิตยางพาราของโลก ราคายางพาราของไทยเทียบกับประเทศคู่แข่ง และราคา
ยางสังเคราะห์ 

1.4 ปศุสัตว์และประมง 
- ไก่เนื้อ การผลิตไก่เน้ือ ปี 2560 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,414.53 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจากปี 2559 

ร้อยละ 1.22 ส่วนความต้องการบริโภคเน้ือไก่ของไทย ปี 2560 คาดว่าจะอยู่ที่ 1.29 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 
ร้อยละ 2.84 การส่งออกเน้ือไก่ปี 2560 คาดว่าจะอยู่ท่ี 710,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 7.58 ส่วนราคา
ที่เกษตรกรขายได้และราคาส่งออกปี 2560 คาดว่าจะสูงขึ้นกว่าปี 2559 เล็กน้อย ทั้งนี้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณการผลิตหรือการส่งออก ประกอบด้วย ปัจจัยบวก ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การที่เกาหลีใต้อนุญาต
ให้ไทยส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็งได้อีกครั้ง และการด าเนินการเรื่อง Compartment และ Traceability และปัจจัยลบ 
ได้แก่ การพึ่งพาปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยี จากต่างประเทศ ต้นทุนการผลิตไก่เนื้อของไทยที่สูงกว่าคู่แข่ง และ
มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี 

2. ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 เป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ปัจจัย 
ด้านเศรษฐกิจภายนอก เศรษฐกิจไทยในภาพรวม ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 
แนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รวมทั้ง
กรอบแนวคิดเชิงนโยบายของการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกรด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม  
โดยอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรปี 2559 และคาดการณ์ปี 2560 มีรายละเอียด ดังน้ี 
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สาขาภาคเกษตร ปี 2559 ร้อยละ -0.5 ปี 2560 ร้อยละ 2.4 – 3.4 1) พืช ปี 2559 ร้อยละ -1.8 ปี 
2560 ร้อยละ 2.6 -3.6 ปศุสัตว์ ปี 2559 ร้อยละ 2.8 ปี 2560 ร้อยละ 1.1 - 2.1 3) ประมง ปี 2559 ร้อยละ 
2.5 ปี 2560 ร้อยละ 3.0 – 4.0 4) บริการทางการเกษตร ปี 2559 ร้อยละ -0.5 ปี 2560 ร้อยละ 1.5 – 2.5 5) 
ปุาไม้ ปี 2559 ร้อยละ 2.2 ปี 2560 ร้อยละ 2.2 – 3.2 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 
เรื่อง : รายงานผลการจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งท่ี 2 และการประชุมมนตรีฝุายบริการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. ทราบผลการการประชุมชลประทานโลก (World Irrigation Forum) ครั้งที่ 2 และการประชุม
มนตรีฝุายบริการระหว่างประเทศ (International Executive Council Meeting) ครั้งท่ี 67 ระหว่างวันท่ี 6 - 12 พ.ย. 2559 ดังนี ้

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้ 
การประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ ๒ และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ  ครั้งที่ ๖๗ ระหว่าง

วันที่ ๖ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
๑. การประชุมชลประทานโลก ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ประกอบด้วยการประชุมหลัก ๕ การประชุม การประชุมย่อย ๑๒ การประชุม การประชุมคู่ขนาน ๑๗  
การประชุม และการจัดนิทรรศการ จ านวน ๓ วัน เนื้อหาการประชุมสรุปเป็นแถลงการณ์การประชุมชลประทานโลก  
ครั้งท่ี ๒ เพื่อเป็นแนวทางของประเทศสมาชิกคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ า  
ในการพัฒนาด้านการชลประทานและการระบายน้ าในอนาคต รายละเอียด ดังน้ี  

๑.๑ การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี มีระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม ๘ ประเทศ ได้แก่ ภูฎาน กัมพูชา จีน 
เอธิโอเปีย อินโดนีเซีย ลาว เนปาล และไทย ที่ประชุมได้หารือประเด็นการปฏิรูปชนบทผ่านการบริหารจัดการน้ า  
เพื่อการเกษตร สนับสนุนให้แต่ละประเทศบรรลุ เปูาหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืนขององค์การสหประชาชาติ  
โดยผลการประชุมมีการก าหนดปฏิญญาร่วมกันว่าด้วยการจัดตั้ง “คณะที่ปรึกษาระดับสูงเพื่อการเป็นหุ้นส่วนการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อการเกษตร” 

๑.๒ การประชุมโต๊ะกลมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ๑๑ ประเทศ ได้แก่ ภูฎาน กัมพูชา จีน 
อินโดนีเซีย เกาหลี ลาว เนปาล ซูดาน เมียนมาร์ ยูเครนและไทย หัวข้อการประชุม คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
การบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน โดยมีเปูาหมายในการเพิ่มพื้นที่ชลประทานและผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ 
ในประเทศ ลดปริมาณการใช้น้ า รวมทั้งเสนอแนวทางในการผลักดันการเป็นหุ้นส่วนการบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช และประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและบทบาทผู้น าด้าน
ชลประทานระดับโลก 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ให้เป็นรูปธรรมโดยเสนอองค์ประกอบของ “คณะที่ปรึกษาระดับสูง” เพื่อการขับเคลื่อน ทั้งนี้ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ  
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น าเสนอถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ าและการชลประทาน 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่จะมีผลต่อการพัฒนาที่มี
ความยั่งยืน 

๑.๓ การประชุมโต๊ะกลมระดับเกษตรกร มีเกษตรกรเข้าร่วม ๕ ประเทศ ๑๗ คน ได้แก่ อินเดีย อิหร่าน เกาหลี 
ซูดาน และไทย มีการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมสวนไร่นาของเกษตรกรไทยในเชียงใหม่ การจัดเสวนาการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชุมได้สรุปร่วมกันว่าภูมิปัญญาของเกษตรกรนั้นส าคัญยิ่งจึงจ าเป็นต้องสร้างจิตส านึก
หรือความสนใจในอาชีพเกษตรกรรมแก่คนรุ่นใหม่ และการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ  
การสร้างแรงจูงใจในการท าอาชีพเกษตรกรรม และการสร้างอ านาจในการต่อรองของเกษตรกรในการแข่งขันสินค้า  
ด้านการเกษตร 

๑.๔ การจัดนิทรรศการ ระหว่างวันท่ี ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
น้ าเพื่อใช้ประโยชน์แหล่งน้ าร่วมกันในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งผลงานการบริหารจัดการน้ าของไทยในช่วง ๖๐ ปีที่ผ่านมา 
ซึ่งเป็นผลมาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการที่จัดแสดง  
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านวิชาการจากหน่วยงานในไทยและต่างประเทศ มีผู้ร่วมจัดนิทรรศการ ๓๑๗ ราย  
จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และร้านค้าโอทอป รวม ๗๔ บูธ มีผู้เข้าชมถึง ๓,๕๐๐ คน 

๒. การประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งท่ี ๖๗  
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นการประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานของ ICID ซึ่งจะจัดประชุม 

ปีละ ๑ ครั้ง โดยประเทศสมาชิกเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ มีประเทศสมาชิกร่วมประชุมจ านวน ๓๐ ประเทศ และพิจารณา
ประเด็นเกี่ยวกับขอบเขตหลักเกณฑ์และเนื้อหาของคณะกรรมการถาวรด้านวิชาการและด้านองค์กรและยุทธศาสตร์  
การมอบรางวัล Watsave รางวัลบทความดีเด่น และการประกาศรับรองโครงสร้างหรืออาคารชลประทานที่มีความเก่าแก่ 
ทั้งนี้ ผลงานวิจัยการท านาแบบใช้น้ าน้อยหรือการท านาเปียกสลับแห้ง โดยคณะอนุกรรมการด้านน้ าและระบบนิเวศ  
ของนาข้าวประเทศไทย ได้รับรางวัล Watsave Award ประจ าปี ค.ศ. ๒๐๑๖ ในหมวดของนวัตกรรมการบริหารจัดการน้ า 
การพิจารณาคัดเลือกประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ ๓ ในอีก ๓ ปีข้างหน้า ซึ่งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียได้รับการคัดเลือก รวมไปถึงการคัดเลือกรองประธาน ICID เพื่อแทนรองประธานที่จะหมดวาระ ๒ ปี  
จ านวน ๓ คน  

๓. การจัดดูงานและทัศนศึกษา 
การจัดดูงานและทัศนศึกษาด้านวิชาการ ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจั ดการน้ า 
อย่างเป็นรูปธรรม ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพลิกผืนดินที่แห้งแล้งกว่า ๘,๕๐๐ ไร่  
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ให้เป็นผืนดินที่อุดมบูรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ แล้วน าไปใช้ปฏิบัติ  
อย่างได้ผล ทั้งการพัฒนาพื้นที่ปุาไม้ การพัฒนาแหล่งน้ า ตลอดจนการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ อีกทั้งยังมี 
การน าชมพระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และวัดพระสิงห์ เชียงใหม่ อีกด้วย 

โดยสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ประมาณ ๑,๒๐๐ คน และระหว่าง 
วันที่ ๙-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ประมาณ ๕๐๐ คน จากหน่วยงานราชการไทย ๓๕ แห่ง หน่วยงานราชการต่างประเทศ 
๓๐ แห่ง รัฐวิสาหกิจไทย ๑๐ แห่ง ต่างประเทศ ๒๘ แห่ง สถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการในไทย ๑๗ แห่ง 
ต่างประเทศ ๔๓ แห่ง องค์กรนานาชาติ ๑๑ แห่ง หน่วยงานเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในไทย ๑๘ แห่ง ต่างประเทศ 
๕๕ แห่ง จ านวนประเทศท่ีเข้าร่วมประชุม ๕๘ ประเทศ 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนธันวาคม 2559 และแนวโน้มเดือนมกราคม 2560 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนธันวาคม 2559 และแนวโน้มเดือน
มกราคม 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรในเดือน ธ.ค. 2559 มีค่า 254.25 เพ่ิมขึ้นจากเดือน ธ.ค. 2558 ร้อยละ 

18.64 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.35 โดยสินค้าส าคัญที่มีราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา และ
ปาล์มน้ ามัน และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.49 โดยสินค้าท่ีมีการผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือก ปาล์มน้ ามัน 
สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม 

ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของเดือน ธ.ค. 59 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า  
ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.35 สินค้าที่ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ ามัน  
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา ดัชนี
ราคาเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.24 โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันส าปะหลัง และกุ้งขาวแวนนาไม 
สินค้าท่ีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ไข่ไก่  

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตรเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 8.49 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ปาล์มน้ ามัน สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าส าคัญ 
ที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไก่เนื้อ และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตลดลง 
ร้อยละ 32.67 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และกุ้งขาวแวนนาไม สินค้าส าคัญที่ผลผลิต
เพ่ิมขึ้น ได้แก่ ยางพารา มันส าปะหลัง และไข่ไก่ 

ในเดือน ม.ค. 60 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ธ.ค. 59 เนื่องจากผลผลิตที่ส าคัญ  
ได้ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

มติ ครม : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อติดตามและเฝูาระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลิต
สินค้าเกษตร ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 
เรื่อง : การก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2559/2560 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่าย
น้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2559/2560 เป็น 2 ราคา ดังนี ้

 1. ก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2559/2560 ในเขตค านวณราคาอ้อยที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 
9 ในอัตรา 1,050 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 
63.00 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต
ปี 2559/2560 เท่ากับ 450 บาทต่อตันอ้อย 

 2. ก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2559/2560 ในเขตค านวณราคาอ้อยที่ 5 ในอัตรา 980 บาท
ต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 58.80 บาทต่อ 1 หน่วย 
ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2559/2560 เท่ากับ 
420 บาทต่อตันอ้อย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. อก. รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (กอน.) ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันท่ี 28 พ.ย. 2559 

ได้พิจารณาการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 
2559/2560 ตามที่คณะกรรมการบริหาร (กบ.) เสนอ โดยได้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อคัดค้านของผู้แทนสถาบัน
ไร่อ้อยและผู้แทนสมาคมโรงงาน ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 แล้ว  
มีมติเห็นชอบให้ก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 
2559/2560 ดังนี ้

 1.1 เห็นชอบองค์ประกอบการค านวณราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทราย
ขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2559/2560 จ านวน 17 รายการ เช่น 

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

เพื่อให้การปรับโครงสร้างอ้อยน้ าตาลทรายทั้งระบบเกิดผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็ว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.1.1 ปริมาณอ้อยเข้าหีบท่ัวประเทศ 91.05 ล้านตัน 
1.1.2 ค่าความหวานท่ัวประเทศ 12.41 
1.1.3 ผลผลิตน้ าตาลทรายเฉลี่ยทั่วประเทศ 106.54 กก./ตันอ้อย 
1.1.4 อัตราแลกเปลี่ยนที่ 34.50 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ 

 1.2 เห็นชอบให้ก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 
2559/2560 เป็น 2 ราคา ดังนี ้

1.2.1 ก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2559/2560 ในเขตค านวณราคาอ้อยที่ 1, 2, 3, 4, 6, 
7, และ 9 ในอัตรา 1,050 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานท่ี 10 ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลง ของราคาอ้อย
เท่ากับ 63.00 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น  
ฤดูการผลิตปี 2559/2560 เท่ากับ 450 บาทต่อตันอ้อย 

1.2.2 ก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2559/2560 ในเขตค านวณราคาอ้อยที่ 5 ในอัตรา 980 
บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 58.80 บาทต่อ 1 
หน่วย ซี.ซี.เอส ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2559/2560 
เท่ากับ 420 บาทต่อตันอ้อย 

2. การก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 
2559/2560 ได้น านโยบายเร่งด่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาก าหนดราคาอ้อยขั้นต้น เพื่อให้เกษตรกร
ชาวไร่อ้อยได้รับเงินค่าอ้อยที่เป็นธรรมและสูงสุดในทุกเขตค านวณราคาอ้อยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการส่งอ้อยเข้าหีบ 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนไปสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งราคาอ้อยที่ประกาศนี้จะช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้เป็นภาระต่อกองทุนอ้อยและน้ าตาล
ทรายในอนาคต 

3. อก. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า 
 3.1 กรณีข้อพิพาท เรื่องน้ าตาลภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ไม่มีผลกระทบต่อการน าเสนอเรื่องในครั้งนี้ 

เนื่องจากการด าเนินการก าหนดราคาอ้อยดังกล่าวไม่ได้ขัดต่อกฎหมายใดๆ แต่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ประกอบกับไทยและบราซิล 
ได้มีการเจรจาหารือ ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 3 พ.ย. 2559 โดยไทยแจ้งให้บราซิลทราบว่า ก าลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ตามแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 
ทั้งระบบตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559 ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี และจะน าเสนอต่อ ครม. พิจารณาต่อไป  
ซึ่งภาครัฐและเอกชนของบราซิลได้แสดงท่าทีพอใจที่ไทยมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวของไทย 
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 3.2 การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยน้ าตาลทรายทั้งระบบซึ่งส่วนหนึ่งจะต้องยกเลิกมาตรการให้เงิน
ช่วยเหลือค่าอ้อย (160 บาทต่อตันอ้อย) ขณะนี้ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทรายอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ยกร่างแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 ในมาตรา 27 (6) และ (7) ให้กองทุนอ้อยและน้ าตาล
ทรายประกอบด้วยเงินกู้โดยอนุมัติของรัฐมนตรีแทนเงินกู้โดยอนุมัติของ ครม. และยกเลิกเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
โดยจะให้กองทุนฯ ด าเนินการจัดหาแหล่งสินเช่ือดอกเบี้ยต่ าที่เหมาะสมแก่เกษตรกรเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร
เอง ส าหรับมาตรการภายหลังจากที่มีการยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือค่าอ้อยแก่เกษตรกรแล้วนั้น การด าเนินการ  
ให้บรรลุเปูาหมายตามแผนการปรับโครงสร้างอ้อยและน้ าตาลทรายทั้งระบบจะเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว  
ด้วยการส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่สมัยใหม่ใช้เครื่องจักรกล การลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ การสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง 
และการน าผลพลอยได้และของเสียไปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อลดต้นทุน ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย 
รวมถึงการก าหนดมาตรฐานการผลิตน้ าตาลทรายและต้นทุนอ้อยและน้ าตาลทรายเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่  
ทั้งฝุายชาวไร่อ้อยและโรงงาน และมีความสอดคล้องกับพันธกรณีและข้อตกลงภายใต้ WTO 

 3.3 การก าหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้นเฉลี่ยทั่วประเทศ  
ในฤดูการผลิตปี 2559/2560 ในอัตรา 1,049.78 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. โดนมีต้นทุน
การผลิตอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศในฤดูการผลิตปี 2559/2560 อยู่ที่ 1,068.50 บาทต่อตันอ้อยนั้น หากค านวณที่ระดับ
ความหวานที่ ซี.ซี.เอส. เฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี อยู่ที่ 12.41 ดังนั้น จะท าให้ราคาอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ อยู่ที่ 1,201.59 บาท 
ต่อตันอ้อยซึ่งสูงกว่าต้นทุนการผลิตอ้อยเฉลี่ยทั่วประเทศ 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ อก. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 
เรื่อง : การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวงเงินค่าก่อสร้างโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 3 รายการ ที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างเกินกว่า
วงเงินท่ีได้รับอนุมัติจัดสรร จ านวน 6,699,353.07 บาท และการเบิกจ่ายเงินกู้เกินกรอบระยะเวลาที่ ครม. มีมติอนุมัติ
ของโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายทุกระดับ รายการอาคารผู้ปุวยนอกและอุบัติเหตุ 4 ช้ัน โรงพยาบาล
ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ของ สป.สธ. จ านวนทั้งสิ้น 27,166,517.26 บาท 

2. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (โครงการขยายวิทยาเขตราชบุรี) รายการก่อสร้างหอประชุม 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี และรายงานผลการตรวจสอบสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินเกินกรอบ
ระยะเวลาตามมติ ครม. ของส่วนราชการ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
กค. รายงานว่าคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  

(คณะกรรมการฯ) ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิ.ย. 2559 และครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันพุธที่ 14 ธ.ค. 2559  
เพื่อน าเสนอ ครม. ดังนี ้

 
 

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

เพื่อฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1. การขอปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารจ านวน 3 หลัง ในพื้นที่ของโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งอยู่ในกรอบระยะเวลาที่ ครม. มีมติอนุมัติ 
ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอรับการจัดสรรเงินส ารองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่ งก่อสร้างตามสัญญา 
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ต่อ สงป. เมื่อเดือน มี.ค. 2555 ซึ่ง สงป. ตรวจสอบแล้วพบว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้มีการปรับพ้ืนที่และแก้ไขรูปแบบรายการก่อสร้างอาคาร และเพ่ิมเติมระบบระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม ส่งผลให้
วงเงินเพ่ิมขึ้นจ านวน 6,699,353.07 บาท โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยเอง
สมทบ อย่างไรก็ตาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ข้อ 19 ซึ่งก าหนดว่า หากหน่วยงานเจ้าของ
โครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเหตุผลดังกล่าว
พร้อมเหตุผลความจ าเป็นต่อ สงป. เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อ ครม. เน่ืองจาก
เข้าใจคลาดเคลื่อนว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ใช่งบประมาณผูกพันข้ามปีงบประมาณ จึงบริหารสัญญา 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น สงป. จึงขอเปลี่ยนแปลงวงเงิน
ค่าก่อสร้างของโครงการดังกล่าว จ านวน 3 รายการ จากวงเงิน 187,000,000.00 บาท เป็นวงเงิน 193,699,353.07 บาท 
ต่อคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 ดังนี ้

1.1 ค่าก่อสร้างอาคารส่งเสริมศักยภาพการใช้ชีวภาพและชีวมวลในการผลิตเช้ือเพลิง และเคมีภัณฑ์เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและเพื่อการส่งออกเทคโนโลยี จากวงเงิน 46,315,027.04 บาท เป็น 
47,334,797.35 บาท เพิ่มขึ้นจ านวน 1,019,770.31 บาท 

1.2 ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเกษตรครบวงจร จากวงเงิน 68,551,799.15 บาท 
เป็น 72,664,799.15 บาท เพิ่มขึ้นจ านวน 4,113,000.00 บาท 

1.3 ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ จังหวัดสระบุรี จากวงเงิน 72,133,173.81 บาท เป็น 73,699,756.57 บาท 
เพิ่มขึ้นจ านวน 1,566,582.76 บาท 

ในการนี้ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวงเงินค่าก่อสร้างอาคาร
ทั้ง 3 รายการ เป็นการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และค่างานก่อสร้างที่เพ่ิมขึ้น สงป. พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าเป็นวงเงินที่เหมาะสม อีกทั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ก่อสร้างอาคารทั้ง 3 รายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจาก ครม . และเป็นประโยชน์ 
กับทางราชการ จึงมีมติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีหนังสือขอสัตยาบันการลงนามในสัญญาจ้างเกินกว่าวงเงินที่ได้รับ
การอนุมัติจัดสรร จ านวนทั้งสิ้น 6,699,353.07 บาท โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและมอบหมายให้ฝุาย
เลขานุการน าเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติต่อไป 
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2. โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่เบิกจ่ายเงินเกินกรอบระยะเวลาที่ ครม. มีมติอนุมัติ 
สป.สธ. ได้ด าเนินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายทุกระดับภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
รายการอาคารผู้ปุวยนอกและอุบัติเหตุ 4 ช้ัน โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น วงเงิน 62,999,000 บาท  
ตามที่ได้รับการอนุมัติจาก ครม. ให้ด าเนินการและเบิกจ่ายเงินกู้ได้ถึงเดือน ธ.ค. 2557 อย่างไรก็ตาม สป.สธ.  
ได้เบิกจ่ายเงินกู้เกินกรอบระยะเวลาที่ ครม. อนุมัติ จ านวน 4 งวดงาน (งวดที่ 12 - 15) วงเงินรวมทั้งสิ้น 
27,166,517.26 บาท โดยเบิกจ่ายงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2558 เน่ืองจากมีการแก้ไขแบบแปลนเพ่ือความ
เหมาะสมและประโยชน์ใช้งานของทางราชการจึงมีการขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างและไม่มีเงินบ ารุงหรือเงินอื่น
ใดที่จะน ามาจ่ายให้กับผู้รับจ้างได้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้ด าเนินการก่อสร้างโครงการเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการฯ พิจารณา
แล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  จึงมีมติให้ สป.สธ.  
มีหนังสือขอสัตยาบันการด าเนินการและการเบิกจ่ายเงินกู้ท่ีเกินกรอบระยะเวลาที่ ครม. มีมติอนุมัติและมอบหมายให้ฝุาย
เลขานุการน าเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติต่อไป 

3. รายงานผลการตรวจสอบการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 คณะกรรมการฯ  
ได้ด าเนินการตรวจสอบการด าเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามที่ส านักเลขาธิการ ครม.  
มีหนังสือสอบถามข้อมูลให้ กค. ตรวจสอบว่าปัจจุบันมีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ต้องขออนุมัติ
การผ่อนผันการด าเนินการตามมติ ครม. เป็นกรณีเฉพาะรายหรือไม่อย่างไร รวมทั้งติดตามผลการสอบสวนกรณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด าเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนในการขอเพิ่มวงเงินโครงการ (หนังสือส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ท่ี นร 0506/38503 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2559) โดยมีผลการตรวจสอบ ดังนี้ 

3.1 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 3 เดือนแรก ปัจจุบันไม่มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 ที่จ าเป็นต้องขออนุมัติผ่อนผันการด าเนินการตามมติ ครม. เนื่องจากใช้ระยะเวลาด าเนินการหรือ
เบิกจ่ายเงินกู้เกินกว่ากรอบระยะเวลาที่ก าหนด นอกเหนือจากโครงการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโครงการของ 
สป.สธ. (ตามขอ้ 1 และ 2) 

3.2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพของส่วนราชการ ศธ. (โครงการขยายวิทยาเขตราชบุรี) รายการก่อสร้าง
หอประชุม 1 หลัง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ศธ. รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด าเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนในการขอเพิ่มวงเงินโครงการฯ (ไม่ด าเนินการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ข้อ 19 
เช่นเดียวกับกรณีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรีด าเนินการเปลี่ยนแปลงวงเงินก่อสร้างโครงการฯ โดยใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยก่อนได้รับอนุมัติ
จาก ครม. จริง แต่มีสาเหตุจากการที่ต้องด าเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. 2557 เพ่ือให้ทัน
ต่อการเปิดรับนักศึกษาและเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา จึงไม่ท าให้ราชการได้รับความเสียหายหรือมี
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การทุจริตในโครงการน้ี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วางมาตรการและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการอย่าง
เคร่งครัดในการด าเนินการครั้งต่อไป 

4. รายงานผลการตรวจสอบกรณีเบิกจ่ายเกินกรอบระยะเวลาตามมติ ครม. ตามที่ ครม. มีมติเมื่อวันที่  
27 ก.ย. 2559 มอบหมายให้ กค. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบสาเหตุการเบิกจ่ายเงินเกินกรอบ
ระยะเวลาตามมติ ครม. ของส่วนราชการ รวมทั้งเสนอแนวทางปูองกันมิให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก แล้วเสนอ ครม . 
ทราบต่อไป นั้น คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้
ตามระยะเวลาที่ก าหนดเน่ืองจากประสบปัญหาในระหว่างการด าเนินโครงการ เช่น สภาพอากาศไม่เอื้ออ านวย  
ขาดแคลนผู้รับจ้าง ไม่สามารถเข้าพ้ืนที่ด าเนินการได้ และมีการแก้ไขแบบแปลน เป็นต้น  ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ 
พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายเงินเกินกรอบระยะเวลาตามมติ ครม. เห็นควรให้หน่วยงานต้น
สังกัดก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามมติ ครม. ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้  
ในอนาคตหากเกิดกรณีดังกล่าวกับโครงการที่ใช้เงินกู้ที่มีลักษณะเดียวกับโครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนด 
ให้อ านาจ กค. กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการน าส่งคืนเงินที่เบิกจ่ายเกินกรอบระยะเวลาที่ ครม. อนุมัติแทนการมีสัตยาบัน เพ่ือขอผ่อนผันการด าเนินการ
ตามมติ ครม. 

มติ ครม. : 1. อนมุัติให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร
โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ข้อ 19 ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการขออนุมัติจาก ครม. ก่อน รวมทั้งผ่อนผันการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2552 
[เรื่อง ขออนุมัติโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (เพิ่มเติมครั้งที่2)] เป็นกรณีเฉพาะราย ส าหรับ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวงเงินค่าก่อสร้างโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สระบุรี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 3 รายการ ที่ลงนามในสัญญาจ้างเกินกว่าวงเงิน 
ที่ได้รับอนุมัติจัดสรร จ านวน 6,699,353.07 บาท ท้ังนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีดังกล่าว เนื่องจากด าเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอนในการขอเพิ่มวงเงินโครงการโดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจาก ครม. 
ก่อนท่ีจะด าเนินการแล้วรายงาน ครม. ภายใน 45 วัน 

2. อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) ได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติตามมติ 
ครม. เมื่อวันท่ี 25 พ.ย. 2556 (เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552) เป็นกรณีเฉพาะราย ส าหรับการด าเนินการและ 
การเบิกจ่ายเงินกู้เกินกรอบระยะเวลาที่ ครม. มีมติอนุมัติของโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายทุกระดับ 
รายการอาคารผู้ปุวยนอกและอุบัติเหตุ 4 ช้ัน โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 27,166,517.26 บาท 
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3. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข็มแข็ง 2555 โครงการ
ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ (โครงการขยายวิทยาเขตราชบุรี) รายการก่อสร้างหอประชุม 1 หลัง ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และรายงานผลการตรวจสอบสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่ายเงินเกิน
กรอบระยะเวลาตามมติ ครม. ส่วนราชการ 

 
  



29 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 
เรื่อง : แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด และค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

 
สารัตถะ : นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.น.จ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบกับแผนพัฒนาจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จ านวน 18 กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561-2564) 

2. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 76 จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่ม
จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด และค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
16 ม.ค. 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2559 เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด และกลุ่มจังหวัด  

จ านวน 18 กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัด 76 จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด และค าของบประมาณของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2560 เห็นชอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัด วงเงิน 110,433,668,535 บาท ส่วนวงเงินค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกลุ่มจังหวัดที่ยังไม่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้อีกประมาณ 91,000 ล้านบาท  
ให้เสนอเป็นค าขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยให้กลุ่มจังหวัดจัดท าแผน 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝุายเลขานุการ ก.น.จ./กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด น าไปสู่
การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ของกลุ่ม
จังหวัด หรือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัดได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ระยะปานกลาง 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) รองรับไว้ด้วย 
3. ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝุายเลขานุการ ก.น.จ. รายงานว่า ก.น.จ. ในการประชุมครั้งที่ 2/2559  

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2559 โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบนโยบาย
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจั งหวัด (พ.ศ. 2561-2564) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รวมทั้งเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

4. ต่อมาคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.)  
ด้านแผนและด้านงบประมาณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  
(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-
2564) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด และค าของบประมาณของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอ ก่อนน าเสนอ ก.น.จ. 
พิจารณาเห็นชอบ 

5. ก.น.จ. ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2560 ได้พิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 
และค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจั งหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ตามข้อเสนอของ  
อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณแล้วมีมติ ดังนี้ 

5.1 เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด จ านวน 76 จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จ านวน 18 กลุ่มจังหวัด 
โดยภาพรวมของแผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี วิสัยทัศน์ของ

ประเทศ นโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงแผนพัฒนาเฉพาะด้านต่างๆ และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความ
สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

5.2 เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 76 จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่ม
จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 

5.2.1 ค าของบประมาณ 
หน่วยจัดท าค าของบประมาณ 76 จังหวัด 

โครงการที่ควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน  1 ,279 โครงการ  งบประมาณ 
20,812,773,201 บาท 
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โครงการที่ควรสนับสนุนเกินกว่ากรอบวงเงิน  939 โครงการ  งบประมาณ 
28,118,780,631 บาท 

รวมท้ังสิ้น 2,218 โครงการ งบประมาณ 48,931,553,832 บาท 
หน่วยจัดท าค าของบประมาณ 18 จังหวัด 

โครงการที่ ควรส นับสนุนภายในกรอบวงเงิน  216 โครงการ  งบประมาณ 
8,900,936,150 บาท 

โคร งการที่ ควรส นับส นุน เกินกว่ ากรอบวงเ งิน  71 โคร งการ  งบประมาณ 
5,312,614,346 บาท 

รวมท้ังสิ้น 287 โครงการ งบประมาณ 14,213,550,496 บาท 
รวมท้ังสิ้น 

โครงการที่ควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน  1 ,495 โครงการ  งบประมาณ 
29,713,709,351 บาท 

โครงการที่ควรสนับสนุนเกินกว่ากรอบวงเงิน 1 ,010 โครงการ  งบประมาณ 
33,431,394,977 บาท 

รวมท้ังสิ้น 2,505 โครงการ งบประมาณ 63,145,104,328 บาท 
หมายเหตุ โครงการที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงินข้างต้น เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะน ามาใช้สนับสนุนเพิ่มเติม
ตามล าดับความส าคัญในกรณีที่มีการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วยังมี
งบประมาณเหลืออยู่ หรือหากได้รับงบประมาณซ้ าซ้อนจากแหล่งอื่น หรือท่ีส ารองไว้ในกรณีที่มีการแปรญัตติงบประมาณ
เพิ่มเติม 

5.2.2 โครงการของกระทรวง กรม ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 6 ,841 โครงการ งบประมาณ 
251,375,318,028 บาท กระทรวงมหาดไทยและจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้แจ้งแผนงาน/โครงการและค าของบประมาณ
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะท างานประสานแผนส่วนกลางและจังหวัด/กลุ่มจังหวัดไปยังกระทรวง กรมที่เกี่ยวข้องแล้ว 
เพื่อให้กระทรวง กรมสามารถน าไปพิจารณากลั่นกรองตามขอบเขตภารกิจ เปูาหมาย และแนวทางการด าเนินงาน และ
เสนอเป็นค าของบประมาณเบื้องต้นได้ทันภายใต้กรอบเวลาการจัดท างบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 
ต่อไป 

5.2.3 โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ หรือเอกชนตามที่ปรากฏใน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ  
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พ.ศ. 2561 มอบหมายให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป 
6. นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  

อนุมัติให้น ามติ ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2560 เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2561-2564) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดและค าขอ
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอคณะรัฐมนตรี 

มติ ครม. : เห็นชอบทั้ง 2 ข้อ ตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝุายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเสนอ ส าหรับค าของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของกลุ่มจังหวัดที่ไม่ได้รับจัดสรรอีกประมาณ 91,000,000,000 บาท ให้ด าเนินการตามความเห็นของ สงป. ทั้งนี้  
ให้กระทรวง กรม รับความเห็นของ สศช. พิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2560 และขออนุมัติใช้งบกลาง 

รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2560 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 เพื่อก าหนดให้เป็นนโยบายรัฐบาล 
และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติต่อไป 

2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงินรวม 154.3733 ล้านบาท เพื่อด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอก
ควันภาคเหนือ ปี 2560 โดยให้ สป.ทส. เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ขอท าความตกลงในรายละเอียดด้าน
งบประมาณตามขั้นตอนกับ สงป. แทนจังหวัด (ตามข้อ 3.2) ส าหรับการด าเนินงานในปีถัดไป ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มี
โครงการ/กิจกรรมด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปุา จัดท าแผนการด าเนินงานและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
และเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 ภายใต้แผนงานบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ ประเด็นการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ครม. มีมติเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2559 เห็นชอบแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ  

ปี 2559 และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติต่อไปตามที่ ทส. เสนอ ส าหรับงบประมาณมนการด าเนินการ
ให้เป็นไปตามความเห็นของ สงป. ที่เห็นควรให้จังหวัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ 
น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 93.8180 ล้านบาท โดยให้ สป.ทส. 
เป็นหน่วยงานรับท างบประมาณ เพื่อขอท าความตกลงในรายละเอียดกับ สงป. แทนจังหวัดตามขั้นตอนต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทส./กษ. (กสก./ฝล.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันภาคเหนือปี 2560 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ทส. รายงานว่า ปัญหาหมอกควันภาคเหนือเกิดขึ้นเป็นประจ าในช่วงหน้าแล้งของทุกปี ระหว่างเดือน ม.ค. ถึง
เดือน ม.ย. ทส. จึงจัดประชุมร่วมกับ กษ. มท. สธ. กห. คค. กต. ศธ. พน. วท. และ นร. เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 ภายใต้กรอบแนวคิดกลไกประชารัฐและการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน รวมทั้ง พิจารณาโครงการ/กิจกรรม และวงเงินงบประมาณที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบกลางเพื่อด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการฯ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้เสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ และประเด็นการขอรับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น 

3. แผนปฏิบัติการฯ มีสาระส าคัญ ดังนี้ 
3.1 กรอบแนวคิด เน้นกลไกลประชารัฐและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการปูองกันก่อนเกิดเหตุ ไม่ให้

เกิดการเผาและการลุกลามของไฟจนยากที่จะควบคุม เพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด โดยจะระดมสรรพ
ก าลังจากทุกภาคส่วน เครือข่ายอาสาสมัคร อุปกรณ์ เครื่องมือด าเนินการเฝูาระวังและปูองกันการเผาและไฟปุาในพื้นที่
เสี่ยง รวมถึงการให้ความรู้และเข้าถึงชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดการเผาตลอดช่วงวิกฤติ ปี 
2560 พร้อมกันนี้ในช่วงวิกฤตหมอกควันที่จังหวัดก าหนด จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ลักลอบเผา โดยบูรณา
การและสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบศูนย์สั่งการแบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) 

3.2 พ้ืนที่เป้าหมาย 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน พะเยา 
แม่ฮ่องสอน และตาก 

3.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นร. ทส. วท. กต. กษ. กห. คค. พน. สธ. มท. ศธ. พณ. และ ดท. 
3.4 กลไกก ากับดูแล ก ากับและติดตามผลการด าเนินงาน โดยกองบัญชาการปูองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยแห่งชาติ และศูนย์อ านวยการปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.) 
3.5 รายละเอียดมาตรการ/แนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สรุปได้ดังนี้ 

3.5.1 มาตรการที่ 1 ใช้ระบบ Single Command ในการบริหารจัดการ ให้มีการบัญชาการและสั่ง
การในรูปแบบ Single Command โดยให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แจ้งเตือน กระจายข้อมูล
สถานการณ์หมอกควัน และให้อ าเภอเป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการและบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.5.2 มาตรการที่ 2 บูรณาการข้อมูลและแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน ติดตามเฝูาระวัง รายงาน
ข้อมูล และแจ้งเตือนสถานการณ์การเผาและหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ และหมอกควันข้ามแดน และผลกระทบ
ต่อสุขภาพ โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาระบบการพยากรณ์สถานการณ์การเผาและหมอกควัน 

3.5.3 มาตรการที่ 3 จัดการเชื้อเพลิงและบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือลดการเผา จัดการเช้ือเพลิง
ทั้งในพื้นที่ปุา พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีชุมชน และเขตริมทาง แล้วเสร็จก่อนช่วงเวลาห้ามเผาที่จังหวัดก าหนด รวมทั้งจัดท าและ
ดูแลแนวกันไฟและพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบให้เจ้าหน้าที่เกษตรสามารถเข้าพื้นที่ปุาที่ถูกบุกรุกเพื่อให้
ความรู้และค าแนะน าในการจัดการเศษวัสดุโดยไม่เผา 
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3.5.4 มาตรการที่ 4 ห้ามเผาอย่างเด็ดขาดในช่วงวิกฤต ก าหนดช่วงเวลาห้ามเผาของจังหวัด และ
ด าเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ลักลอบเผา ผู้บุกรุกและจุดไฟเผาปุาในช่วงเวลาห้ามเผาที่จังหวัดก าหนด 

3.5.5 มาตรการที่ 5 ระดมสรรพก าลังลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ เพ่ือป้องกันการลุกลามของ
ไฟและเกิดหมอกควันรุนแรง เตรียมความพร้อมและระดมสรรพก าลัง และเคลื่อนย้ายก าลัง บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ยานพาหนะ และอากาศยาน ลาดตระเวน ปูองปราม หาข่าว ทั้งภาคพื้นดิน และทางอากาศและขอความร่วมมือ
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เครือข่ายชุมชน ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน ทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบลเพื่อเฝูาระวังและดับไฟ 

3.5.6 มาตรการที่ 6 สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกและลดการเผาเศษ
วัสดุภาคการเกษตร ส่งเสริมและสนับสนุนการไถกลบเศษวัสดุการเกษตรหรือเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมแทนการเผา 
ผลักดันให้มีการออกข้อก าหนดให้ Good Agricultural Practice (GAP) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นภาคบังคับ และให้
ภาคเอกชนรับซื้อผลผลิตจากแปลงที่ได้รับการตรวจรับรองตาม GAP เท่านั้น 

3.5.7 มาตรการที่ 7 ส่งเสริมกลไกประชารัฐและการมีส่วนร่วมของภาคเครือข่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ หนุนเสริมบทบาทของชุมชน/หมู่บ้าน ในการเป็นอาสาสมัครเฝูาระวังและดับไฟใน
พื้นที่ของตนเองและพื้นที่ใกล้เคียง ผลักดันให้ภาคเอกชนให้การสนับสนุนการใช้ประโยชน์เศษวัสดุการเกษตร ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่โดยไม่เผา และส่งเสริมให้
เกษตรกรรวมตัวกันในรูปแบบเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา 

3.5.8 มาตรการที่ 8 สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงพ้ืนที่เสี่ยงและชุมชนเป้าหมาย  ระดม
เครือข่ายอาสาสมัครและเจ้าหน้าท่ีลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ถึงผลกระทบจากการบุกรุกและเผาปุา การเผา
ท าลายเศษวัสดุการเกษตร รวมถึงเผยแพร่ข้อมูล สาเหตุและผลกระทบจากการเผาและหมอกควัน 

3.5.9 มาตรการที่ 9 ลดฝุ่นละอองและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพ  ฉีดพ่นละอองน้ าหรือ 
โปรยน้ าจากอากาศยานเพื่อช่วยลดฝุุนละอองในบรรยากาศ ปฏิบัติการฝนหลวงและดัดแปรงสภาพอากาศเพื่อลดความ
หนาแน่นของหมอกควัน เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์ จัดหาและแจกจ่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
ผลักดันให้ภาคเอกชนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการเผาและหมอกควัน 

3.5.10 มาตรการที่  10 ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควัน  
เจรจาและประสานงานกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนให้ด าเนินงานตาม ASEAN Transboundary Haze-Free 
Roadmap ซึ่งเป็นกรอบในการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนของประเทศอาเซียน 

3.5.11 มาตรการที่ 11 มาตรการระยะยาวเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนืออย่าง
ยั่งยืน จังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการแก้ไขและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ
เสียหายจากไฟปุา/การบุกรุก จัดการที่ดินปุาไม้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ขยายผลโครงการพระราชด าริในการอนุรักษ์ปุา
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อย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมและขยายผลหมู่บ้าน/ชุมชน/พื้นที่ต้นแบบท่ีประสบผลส าเร็จ 
4. นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้ ทส. เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง 

รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 154.3733 ล้านบาท (จากค าขอ 850.3157 ล้านบาท)  
เพื่อด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2560 ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท 

ส าหรับการด าเนินการตามมาตรการ ส าหรับการด าเนินงานของจังหวัด 
มาตรการ วงเงิน จังหวัด วงเงิน 

- ใช้ระบบ Single Command ในการบริหารจัดการ 
- จัดการเชื้อเพลิงและบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงเพื่อลด
การเผา 
- ห้ามเผาอย่างเด็ดขาดในช่วงวิกฤต 
- ระดมสรรพก าลังลาดตระเวน เฝูาระวัง และดับไฟ 
- สนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เพาะปลูก 
- ส่งเสริมกลไกประชารัฐและการมีส่วนร่วม 
- สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าถึงพื้นที่เสี่ยง 

5.9045 
33.8880 

 
1.5980 

83.6872 
12.4632 

 
10.9444 

5.8880 

1) จังหวัดเชียงราย 
2) จังหวัดเชียงใหม่ 
3) จังหวัดล าพูน 
4) จังหวัดล าปาง 
5) จังหวัดแพร ่
6) จังหวัดน่าน 
7) จังหวัดพะเยา 
8) จังหวัดแมฮ่่องสอน 
9) จังหวัดตาก 

20.8769 
24.7986 
17.3662 

9.2060 
9.7819 

20.6565 
22.5060 
16.4867 
12.6945 

รวม 154.3733 รวม 154.3733 

ทั้งน้ี ให้ สป.ทส. เป็นหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ขอความตกลงในรายละเอียดด้านงบประมาณตาม
ขั้นตอนกับ สงป. แทนจังหวัดภาคเหนือ 9 จังหวัด (ตามข้อ 3.2) 

มติ ครม. : เห็นชอบและอนุมัติตามที่ ทส. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ (การแก้ไขเพิ่มเติม 

การหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่าย กรณีสินค้าเกษตรประเภทข้าว) 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาดังนี ้

1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ซึ่งมี
สาระส าคัญเป็นการลดอัตราการหักภาษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ายส าหรับการจ่ายเงินได้พึงประเมินค่าซื้อข้าว ลงเหลือร้อยละ 0.5 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและระบบของการค้าข้าวในปัจจุบันที่มีกระบวนการและมีผู้ เกี่ยวข้องหลายขั้นตอน  
และสอดคล้องกับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้ที่มีการปรับลดอัตราลง 

2. ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินส าหรับการซื้อ
ข้าวให้แก่ผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา ร้อยละ 0.5 ทั้งนี้ เฉพาะกรณีผู้ซื้อข้าวที่เป็นผู้ส่งออก 
โดยไม่รวมถึงบุคคลธรรมดาที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและขายของ ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 (15) 
แห่งประมวลรัษฎากร 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. มาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 144 (พ.ศ. 2522) ออกตามความ 

ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ ลงวันที่ 28 พ.ย. พ.ศ. 2522 และค าสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528  
เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 26  
ก.ย. 2528ได้ก าหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ซ่ึงเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินให้แก่ผู้รับ
ซ่ึงเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 0.75 เฉพาะกรณีผู้ซ้ือข้าวที่เป็นผู้ส่งออก 
ประกอบกับพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี 42) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้
นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ เป็นอัตราร้อยละ 20 เป็นการถาวร ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันท่ี 1 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป 

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

เพื่อช่วยลดภาระภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ของผู้ขายสินค้าเกษตร
ประเภทข้าวท่ีถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้สูงกว่าภาระภาษีเงินได้ที่ต้องช าระ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. โดยที่ระบบการค้าข้าวปัจจุบัน ประกอบด้วย กระบวนการผลิต การแปรรูปและการจ าหน่ายโดยมีเกษตรกร
เป็นหน่วยผลิตต้นน้ า ผลิตในรูปของข้าวเปลือกแล้วขายให้โรงสีพ่อค้าข้าวเปลือก ตัวแทน/นายหน้า (หยง) และสถาบัน
เกษตรกรหรือสถาบันของรัฐบาลโดยข้าวเปลือกท่ีเกษตรกรขาย โรงสีจะท าการแปรรูปเป็นข้าวสารเพื่อส่งออกเองโดยตรง 
ขายให้หยงโดยหยงจะขายต่อให้กับผู้ส่งออก และขายให้ผู้ค้าส่ง โดยผู้ค้าส่งจะบรรจุเป็นข้าวถุงขายให้ผู้ค้าปลีกระบบ
การค้าข้าวมีผู้ประกอบการทั้งที่เป็นนิติบุคคลและธรรมดาในหลายขั้นตอน แต่ข้อกฎหมายก าหนดให้เฉพาะนิติบุคคล
ผู้ซ้ือข้าวที่เป็นผู้ส่งออกมีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้ที่จ่ายให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่เป็นผู้ขายเท่าน้ัน 
ส่งผลให้ข้อมูลการบริหารจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากผู้ประกอบการค้าข้าวไม่ครบถ้วน ดังนั้น จึงเห็นควร 
ปรับลดการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีสินค้าเกษตรประเภทข้าว เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพและระบบของ
การค้าข้าวในปัจจุบันท่ีมีกระบวนการและมีผู้เกี่ยวข้องหลายขั้นตอน และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างอัตราภาษีเงินได้ 
ที่มีการปรับลดอัตราลง 

3. การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายข้างต้น คาดว่าจะมีผลกระทบดังนี้ 
3.1 ช่วยลดภาระภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย ของผู้ขายสินค้าเกษตรประเภทข้าวที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้สูงกว่า

ภาระภาษีเงินได้ที่ต้องช าระ เนื่องจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือเป็นร้อยละ 20 
3.2 ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ท าให้มีฐานข้อมูลในการบริหารจัดเก็บ

ภาษีผู้ประกอบการค้าข้าว ซึ่งจะช่วยปูองกันการหลีกเลี่ยงภาษีส่งผลให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
3.3 อาจจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แต่ในภาพรวม  

จะท าให้ภาครัฐจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงินได้ 
(การแก้ไขเพิ่มเติมการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีสินค้าเกษตรประเภทข้าว ) ตามที่ กค. เสนอ และให้ส่ง สคก.  
ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. มอบหมายให้ กค. ไปด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องส าหรับการก าหนดให้บริษัทหรือ 
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินส าหรับการซื้อข้าวให้แก่ผู้นับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หักภาษี ณ  
ที่จ่ายดังกล่าวต่อไป 

3. มอบหมายให้ กค. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 
เรื่อง : ร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน (Joint Press Statement) การเยือนสาธารณรัฐแห่งสหสภาพเมียนมา 

อย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ระหว่างวันท่ี 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชน (Joint Press Statement) ของการเยือนสาธารณรัฐ
แห่งสหสภาพเมียนมาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)์ ระหว่างวันท่ี 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 

 2. หากมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชน โดยไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้อนุมัติ
หรือให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ด าเนินการได้โดยน าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ 
ที่ไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนดังกล่าวมีสาระส าคัญเกี่ยวกับประเด็นความร่วมมือทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศ

เห็นพ้องที่จะเร่งรัด พัฒนาและ/หรือผลักดันให้เกิดความคืบหน้าเพื่อประโยชน์ของการด าเนินความสัมพันธ์ โดยมีประเด็น
ส าคัญที่จะมีการหยิบยกขึ้นระหว่างการเยือนฯ ดังนี้ 

 1.1 การเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา โดยทั้งสองฝุายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมและยกระดับความร่วมมือทวิภาคี
ระหว่างกันให้แน่นแฟูนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน รวมถึงร่วมกันด าเนินโครงการเพื่อการพัฒนาต่างๆ 

 1.2 ส่งเสริมความเช่ือมโยงระหว่างสองประเทศ โดยประสงค์จะจัดตั้งกลไกทวิภาคีใหม่ๆ รวมถึงเร่งรัด 
การด าเนินกลไกร่วมที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 

 1.3 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจต่างๆ อาทิ การบรรลุเปูาหมายการเพิ่มมูลค่าทางการค้า การอ านวยความ
สะดวกการค้าการลงทุนบริเวณชายแดน การส่งเสริมการความร่วมมือด้านการเงิน การธนาคาร และด้านตลาดทุน 

2. ร่างแถลงการณ์ต่อสื่อมวลชนเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอย่างเป็น
ทางการที่แสดงเจตนารมณ์ของไทยและเมียนมาที่จะมุ่งกระชับความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุน 

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

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการค้า 
การลงทุน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมิได้มีเจตนาให้เป็นความตกลงที่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงไม่เป็น
สนธิสัญญาภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ กต. เสนอ และให้ กต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของ สศช.ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างแถลงการณ์ร่วมต่อสื่อมวลชนในส่วนที่ ไม่ใช่สาระส าคัญและ 
ไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ กต. ด าเนินการได้ โดยให้น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้ง 
ให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้ กต. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลแม่ปะ และต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด 

จังหวัดตาก พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่
ต าบลแม่ปะ และต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดิน 
ในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่ต าบลแม่ปะ และต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อสร้างทางหลวงชนบท 
สาย ค2 – 1 กับสร้างและขยายทางหลวงชนบท สาย ค2 – 2 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการส ารวจและออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท  

สาย ค2 – 1 กับสร้างและขยายทางหลวงชนบท สาย ค2 – 2 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก  
เนื่องด้วยอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเทศบาลเทศบาลเมืองแม่สอดได้  
ยกฐานะเป็นเทศบาลนครแม่สอด จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งในชุมชนเมือง 
ที่อยู่ในประกาศเป็นเขตผังเมืองรวมเมืองแม่สอด เพื่อให้ประชาชนในอ าเภอแม่สอดและอ าเภอใกล้เคียงสัญจรไป – มาได้
สะดวกยิ่งขึ้น ช่วยลดปริมาณการจราจรติดขัดในเมือง และรับรองการเจริญเติบโตของเมือง สนับสนุนการขนส่งสินค้า  
ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการค้าชายแดน การท่องเที่ยว รวมทั้งเพื่อเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคม  
และขนส่งภายในตัวเมืองแม่สอดให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

2. กรมทางหลวงชนบทได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการด าเนินโครงการ จากการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจพบว่า ผลประโยชน์สุทธิ (NPV) ถนนสาย ค2 – 1 มีค่า 4,877.3 ล้านบาท และถนนสาย 
ค2 – 2 มีค่า 5,045.2 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ (EIRR) ถนนสาย ค2 – 1 มีค่า 104.23%  
และถนนสาย ค2 – 2 มีค่า 117.71% และอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio) ถนนสาย ค2 – 1  
มีค่า 20.98% และถนนสาย ค2 – 2 มีค่า 24.95% ถือได้ว่าโครงการดังกล่าวนี้มีความเหมาะสมในการด าเนินการ 

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

เป็นการอ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร 
และการขนส่ง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. การคาดการณ์ปริมาณการจราจรในอนาคต  
3.1 โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ค2 – 1 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก  

ผลการคาดการณ์พบว่าในปี 2564 มีปริมาณการจราจร 7,917 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2569 เพิ่มขึ้นเป็น 13,703 
pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2574 เพิ่มขึ้นเป็น 14 ,498 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2579 เพิ่มขึ้นเป็น 14,893 pcu/วัน  
ในปี พ.ศ. 2584 เพิ่มขึ้นเป็น 15,141 pcu/วัน 

3.2 โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สาย ค2 – 2 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองแม่สอด  
จังหวัดตาก ผลคาดการณ์พบว่าในปี พ.ศ. 2564 มีปริมาณการจราจร 9,767 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2569 เพิ่มขึ้นเป็น 
13,577 pcu/วัน ในปี 2574 เพิ่มขึ้นเป็น 14,473 pcu/วัน ในปี พ.ศ. 2579 เพิ่มขึ้นเป็น 15,668 pcu/วัน  
ในปี พ.ศ. 2584 เพิ่มขึ้นเป็น 17,303 pcu/วัน 

4. ลักษณะของโครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ค2 – 1 กับสร้างและขยายทางหลวงชนบท สาย ค2 – 2 
ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก มีดังนี้ 

4.1 โครงการก่อสร้างทางหลวงชนบท สาย ค2 – 1 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก  
เป็นโครงการก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจร ไป – กลับ ชนิดผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เขตทางกว้างประมาณ 
40.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 4.080 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 90 ไร่ หรือประมาณ 75 แปลง  
มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 4 ราย ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการประมาณ 309 ล้านบาท  

4.2 โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงชนบท สาย ค2 – 2 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองแม่สอด  
จังหวัดตาก เป็นโครงการก่อสร้างถนนขนาด 4 ช่องจราจรไป – กลับ ชนิดผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เขตทางกว้าง
ประมาณ 30.00 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 3.558 กิโลเมตร มีที่ดินที่ถูกเวนคืนประมาณ 75 ไร่ หรือประมาณ  
50 แปลง มีอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนประมาณ 20 ราย ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการประมาณ 265 ล้านบาท 

5. กรมทางหลวงชนบทได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ
ก่อสร้างถนนสายดังกล่าว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว 
ดังนั้น เพื่อให้การสร้างทางหลวงชนบทตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่
แน่นอน จึงเห็นควรให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลแม่ปะ  
และต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. .... 

ความเห็นของ กษ.  
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  

ในท้องที่ต าบลแม่ปะ และต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ .ศ. . . . .  เนื่องจากเห็นว่าการขอ 
ตราพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวเป็นไปเพื่อให้มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ท าให้เจ้า หน้าที่หรือ 
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ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน 
ในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนด าเนินการสร้างทางหลวงชนบท สาย ค 2 – 1  
กับสร้างและขยายทางหลวงชนบท สาย ค2 – 2 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองแม่สอด จังหวัดตาก ซึงจะเป็นการอ านวย
ความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่ง โดยพื้นท่ีที่ขอเวนคืนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ตามภารกิจของ กษ. แต่อย่างใด และเมื่อพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว หากผู้ถูกเวนคืน
ไม่พอใจราคาหรือจ านวนเงินค่าทดแทนที่ทางราชการก าหนดให้ ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ รวมถึงใช้สิทธิในการฟูองคดี  
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปได้ ทั้งนี้ กษ . มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาก่อสร้างทางสายต่างๆ  
ว่า ขอให้ คค. ให้ความส าคัญกับการพิจารณาผลกระทบด้านระบายน้ าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหา
เรื่องการระบายน้ าในพ้ืนท่ีในอนาคต 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลแม่ปะ และ  
ต าบลท่าสายลวด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการ
ต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 
เรื่อง : ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบการทบทวนมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2534 โดยให้กรมการค้าภายใน พณ.  
เป็นผู้รับผิดชอบกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

2. ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับการโอนภารกิจกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้กรมการค้าภายใน พณ. เป็นผู้รับผิดชอบ
รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

3. รับทราบการด าเนินการของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเมื่อร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว ให้กรมการค้าภายใน พณ. จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้ 
1. กค. เสนอว่า คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ได้มีมติเมื่อวันท่ี 17 มี.ค. 2559 

เห็นชอบให้ คชก. ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตร พ .ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันที่ 9 เม.ย. 2559  
ตามมาตรา 46 แหง่ราชบัญญัติการบริการทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และมอบหมายให้กรมบัญชีกลาง กค. ซึ่งก ากับดูแล
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเร่งด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนให้เป็นไปตามมาตร 18 แห่ง
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 โดยให้มีผู้แทน พณ. และ กษ. เป็นกรรมการด้วย 

2. เนื่องจากกองทุนฯ ได้ด าเนินการตามวัตถุประส่งของการจัดตั้งมาตั้งแต่ ปี 2534 โดยเป็นเครื่องมือของ 
ภาคราชการในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตรและปัจจัยการผลิต และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

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

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าการเกษตร และปัจจัย
การผลิต 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



45 

 

ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกร พ .ศ. 2534 ก าหนดให้ตั้ งกองทุนรวมเพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกร 
ขึ้นในกรมบัญชีกลาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2534 โดยที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารทุนหมุนเวียนทั้งหมด โดยก าหนดให้กรมบัญชีกลาง กค . 
ต้องเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูแลและบริหารจัดการทุนหมุนเวียนในภาพรวมดังนั้น การที่กรมบัญชีกลาง กค.  
เป็นหน่ายงานเจ้าของกองทุนฯ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรฯ และ 
มติ คชก. เมื่อวันท่ี 17 มี.ค. 2559 จะไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในการก ากับดูแลทุนหมุนเวียน จึงเห็นสมควร
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2534 โดยให้กรมการค้าภายใน พณ. เป็นผู้รับผิดชอบบริหารกองทุนฯ 
แทนกรมบัญชีกลาง กค. ซึ่งต้องแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ให้เป็นไปตามนัยดังกล่าว 

3. เพื่อให้การด าเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้
กองทุนฯ ยังคงด าเนินการตามภารกิจต่อไปได้ประกอบกับมีภารกิจการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ซึ่ง คชก .  
ได้อนุมัติเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างระบบการเลี้ยงเพื่อพลิกฟื้นการผลิต
กุ้งและเพิ่มขีดความสามรถการแข่งขันอุตสาหกรรมการผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทยอย่างยั่งยืนของกรมประมงไว้  
จึงจ าเป็นต้องแก้ไขระเบียบเพื่อรองรับการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 

4. นอกจากนี้  เนื่องจากกองทุนฯ ต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2534 อย่างต่อเนื่อง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยังมิได้มีการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กองทุนฯ แต่อย่างใด เน่ืองจากยังมิได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ดังนั้น เมื่อร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
มีผลใช้บังคับแล้ว ให้กรมการค้าภายใน พณ. ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบกองทุนฯ จัดท าประมาณการค่าใช้จ่าย 
ในการบริการกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาอนุมัติต่อไป 

5. ส าหรับการด าเนินการตามค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กค. ได้ด าเนินการโดยเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมการค้าภายใน พณ. สงป. ส านักงานปลัด กษ. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
และ สศช. ได้ประชุมร่วมกัน และมีความเห็นสรุปได้ว่า พณ. (กรมการค้าภายใน) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบกองทุนรวม 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และให้กรมบัญชีกลาง กค. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
พร้อมรายงานการช่วยเหลือบุคลากรของกองทุนฯ โดยหน่วยงานที่มีบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานของกองทุนฯ จัดให้บุคลากร  
ยืนเงินทดรองจ่ายของหน่วยงานเพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานไปพลางก่ อนในระหว่างการแก้ไขระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีดังกล่าว เมื่อร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว กรมการค้าภายใน พณ . ในฐานะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบกองทุนฯ จะน าเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนฯ ส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และชดใช้เงินยืมทดรองของแต่ละหน่วยงานต่อไป 
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ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่ กค. เสนอ โดยมีความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 
1. เห็นด้วยกับข้อเสนอของกระทรวงการคลังที่จะให้กรมการค้าภายใน พณ. เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการกองทุนรวม

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 
2. ร่างระเบียบดังกล่าวมีการตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่บริหารกองทุนอยู่ 3 คณะ คือ คณะกรรมการนโยบายและ

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล ซึ่งตามมาตรา 18 แห่ง 
พ.ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 มีเพียงคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน (กองทุน) ท าหน้าที่บริหารกองทุน 
ดังนั้น การก าหนดอ านาจหน้าที่คณะกรรมการแต่ละคณะจะต้องไม่ขัดและแย้งกับ พ .ร.บ. การบริหารทุนหมุนเวียน  
พ.ศ. 2558 

3. เนื่องจากมีการแก้ไขระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมฯ พ.ศ. 2534 ในหลายประเด็น ดังนั้น 
เพื่อให้เกิดความชัดเจน เห็นควรยกร่างระเบียบขึ้นใหม่ท้ังฉบับ 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบให้ทบทวนมติ ครม. เมื่อวันท่ี 29 ม.ค. 2534 (เรื่อง อนุมัติเงินแทรกแซงตลาดกาแฟฤดูการผลิตปี 
2533/34) จาก มอบให้กระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร เป็น ให้กรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

2. เห็นชอบในหลักการร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ ครม . 
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

3. รับทราบการด าเนินการของกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
4. ให้กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 
เรื่อง : แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559 – 2563 (CBT Thailand) 
 
สารัตถะ : กก. เสนอ ครม. รับทราบแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559 – 2563  
(Community – Based Tourism : CBT Thailand) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติได้เสนอแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (CBT Thailand) เพื่อต้องการให้เป็นวาระแห่งชาติที่ได้รับการผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
อย่างจริงจัง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และประชาชน เพื่อระดมทรัพยากรและร่วมบูรณาการขับเคลื่อนให้บังเกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม เพื่อให้ชุมชน
ท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อรับประโยชน์จากการท่องเที่ยว 

๒. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐ ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจ 
และหน้าที่ จัดท าและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

๓. มติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบ 
ในหลักการแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ (CBT Thailand) และให้น าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบ 

๔. สาระส าคญัของแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๔.๑ วิสัยทัศน์ "การท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทยพัฒนาสู่สากลอย่างมีเอกภาพ บนฐานการรักษาและจัดการ

ทรัพยากรชุมชนอย่างยั่งยืนสู่ชุมชนแห่งความสุข" 
๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กก./กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อรับ
ประโยชน์จากการท่องเที่ยว 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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 ๔.๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างคุณภาพ ทักษะและความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนให้มี
ศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานความพอเพียงและความรู้ 

 ๔.๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของต้นทุนทรัพยากรชุมชนสู่การเป็น
สินค้าและบริการบนฐานอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาและ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนในระดับต่างๆ  

 ๔.๒.๓ ยุทธศาสตร์ที ่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการการตลาดการท่องเที ่ยวโดยชุมชนที ่มุ ่งเน้น 
การสร้างสมดุลของความสุขอย่างเท่าเทียมระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว  

 ๔.๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนากลไกการขับเคลื่อน ระบบการบริหารจัดการ และการท างานเชื่อมโยง
เครือข่ายประชารัฐที่มีเอกภาพ มั่งคั่ง และยั่งยืน  

 ๔.๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาดัชนีชี้วัดความสุขระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนา
ไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน 

๔.๓ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ มีมติในที่ประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนยุทธศาสตร์ฯ 
มีองค์ประกอบคณะอนุกรรมการตามแนวทางประชารัฐ โดยมีผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นคณะอนุกรรมการในส่วน 
ของภาครัฐ  

๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 
(CBT Thailand) 

มติ ครม. : รับทราบแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2559-2563 (CBT Thailand)  
ตามที่ กก. เสนอ และมอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และเมื่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ประกาศใช้แล้ว ให้ กก. พิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสนอ  ครม.  
ทราบต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 5/2560 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
310160 
 
เรื่อง : แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและให้ค ามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก Universal Periodic 

Review รอบที่ 2 (พ.ศ. 2559 - 2563) 
 
สารัตถะ : กต.เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทราบผลการเข้าร่วมการรับรองผลการน าเสนอรายงานประเทศตามกลไก Universal Periodic 
Review (UPR) รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ นครเจนีวา รวมทั้งการด าเนินการภายหลังการรับรองผล 
การน าเสนอรายงานฯ ซึ่งรวมถึงการจัดท าแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและให้ค ามั่นโดยสมัครใจ 

2. ให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและให้ค ามั่นโดยสมัครใจภายใต้
กลไก UPR รอบที่ 2 (พ.ศ. 2559 – 2563) พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปฏิบัติตามแผนดังกล่าวให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
๑. กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการเข้าร่วมการรับรองผลการน าเสนอรายงานประเทศ 

ตามกลไล UPR รอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ และให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ที่ไทยได้ตอบรับและให้ค ามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก UPR รอบที่ ๒ 

๒. ร่างแผนปฏิบัติการฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีดังนี้ 
๒.๑ แผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับ ได้แก่ (๑) การด าเนินการปราบปรามการท าการประมง

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมทั้งแรงงานผิดกฎหมายในภาคประมงอย่างต่อเนื่อง โดยค านึงหลักสิทธิ
มนุษยชน และมิติเรื่องอ านาจนอกอาณาเขต และ (๒) เพิ่มความพยายามในการปราบปรามการใช้แรงงานบังคับและการค้า
มนุษย์ทางเพศ 

๒.๒ ค ามั่นโดยสมัครใจ คือ ไทยจะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล ทุกคนจากการหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ พิธีสารเลือกรับฉบับที่ ๑ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พิธีสารเลือกรับ

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

เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสิทธิ
มนุษยชนและกระบวนการ UPR ให้แก่สาธารณชนในทุกภูมิภาคต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 



50 

 

ของอนุสัญญาว่าด้วย การต่อต้านการทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายีศักดิ์ศรี 
สนธิสัญญามาร์ราเคช และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการท างานในภาค 
การประมง 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างแผนการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ไทยได้ตอบรับและให้ค ามั่นโดยสมัครใจภายใต้กลไก UPR  
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2559-2563) ตามที่ กต. เสนอ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปฏิบัติตามแผนดังกล่าวให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมต่อไป 
 


