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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2560 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070260 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบการด าเนินงานโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559/60 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2559/60 

 2. เห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณตามภาระที่เกิดขึ้นจริงภายใต้กรอบวงเงิน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพของเกษตรกรลูกค้า ธ .ก.ส.  

ให้สามารถน าเงินท่ีได้รับการพักช าระหนี้และลดดอกเบี้ยไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของตนเองให้ดีขึ้น รวมทั้งมีเงิน
เหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในครัวเรือน สามารถพึ่งพาตนเอง และฟื้นฟูการประกอบอาชีพในช่วงที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากอุทกภัยได้ 

๒. เปูาหมาย เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่มีหนี้เงินกู้เดิมกับ ธ.ก.ส. ซึ่งพื้นที่การเกษตรของตนเองได้รับความเสียหาย
จากอุทกภัย ส่งผลให้ไม่สามารถท าการผลิตหรือผลผลิตได้รับความเสียหาย ท าให้มีรายได้ลดลงมากกว่าร้อยละ ๕๐  
จากรายได้ปกติ จ านวนประมาณ ๒๑๒,๘๕๐ ราย  

๓. วิธีด าเนินการ 
๓.๑ ขยายระยะเวลาช าระคืนต้นเงินกู้ที่เกษตรกรมีอยู่กับ ธ.ก.ส. ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ออกไปเป็น

ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปีนับจากงวดช าระเดิม ไม่จ ากัดวงเงินขั้นสูง โดยเกษตรกรยังต้องส่งช าระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อน  
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๐ ตามก าหนดช าระเดิม 

๓.๒ การลดอัตราดอกเบี้ย แยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ 
ของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ให้สามารถน าเงินที่ได้รับการพักช าระหนี้และลด
ดอกเบี้ยไปปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของตนเองให้ดีขึ้น 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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๑) กรณีเกษตรกรที่ไม่เป็นหนี้ NPLs ธ.ก.ส. งดคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกร เป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ 
๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้  
ธ.ก.ส. อัตราร้อยละ ๕ ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรอัตราร้อยละ ๒ ต่อปี เป็นระยะเวลา ๒ ปี  

๒) กรณีเกษตรกรที่เป็นหนี้ NPLs ธ.ก.ส. งดคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกรเป็นระยะเวลา ๒ ปี ตั้งแต่วันที่  
๑ มกราคม ๒๕๖๐ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดย ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ย
ทั้งหมดแทนเกษตรกร 

๔. ประโยชน์ของโครงการ เกษตรกรที่เข้าโครงการพักช าระหนี้ จะได้รับการช่วยเหลือในการลดภาระการส่งช าระ
หนี้ต้นเงิน และได้รับการลดดอกเบี้ยจากธนาคาร จึงมีเงินเหลือเพื่อการด ารงชีพ และเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพ  
เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีระยะเวลาเพียงพอในการสร้างรายได้เพื่อเพิ่มความมั่นคงแก่ตนเอง และมีศักยภาพในการช าระหนี้ 
คืนแก่ธนาคารได้ในอนาคต 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ กษ. เสนอ โดยการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกรในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี นั้น 
ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. ด้วย ทั้งนี้ ให้ กษ. มท. ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น
ของ กค. และข้อสังเกตของ สงป. ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2560 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070260 
 
เรื่อง : ข้อเสนอแนะเพื่อปูองกันการทุจริตในการด าเนินตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. รับทราบผลการพิจารณาและผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อปูองกันการทุจริตในการ
ด าเนินตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กษ. รายงานว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รายงานผลการพิจารณาและผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะฯ 

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี ้
1. การด าเนินการของ กยท. ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 

1.1. การด าเนินตามนโยบายส่งเสริมการผลิตหรือปลูกยางพารา 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. การด าเนินการของ กยท. 
1.1.1 ทบทวนและพิจารณาการด าเนินการตามนโยบาย
ในลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการปลูก
ยางพาราในพื้นที่ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
ผลิตและตลาดยางโลกที่ เป็น จริ ง ในปั จจุบันและ 
ในสถานการณ์ของตลาดยางพาราทั้ งภายในและ
ต่างประเทศท่ีอาจคาดหมายได้ในอนาคต 

ด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนายางทั้งระบบ 
โดยได้ด าเนินการโครงการควบคุมปริมาณการผลิต
เปูาหมายปีละ 400,000 ไร่ ระยะเวลา 7 ปี (2558 - 
2565) รวมพื้นท่ี 2.8 ล้านไร่ เพือ่ลดพื้นที่ปลูกยางพารา 
และลดปริมาณผลผลิตยางพาราเพื่อส่งเสริมการปลูกแทน
ด้วยพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่
โดยลดพื้นท่ีปลูกยางพาราแบบช่ัวคราวปีละ 300,000 ไร่ 
7 ปี 2,100,000 ไร่และลดพื้นที่ปลูกยางพาราถาวร 
ปีละ 100,000 ไร่ 7 ปี 700,000 ไร่ 

 
 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อปูองกันการทุจริตในการด าเนินตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. การด าเนินการของ กยท. 
1.1.2 ก าหนดให้มีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราด้านเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถลดต้นทุน 
การผลิต รวมถึงเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ 

ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้ใช้ทรัพยากรและปัจจัยการผลิตอย่าง
คุ้มค่า สามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดสวนยาง 
เน้นการลดต้นทุนในการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน การรวมกลุ่มเพื่อผสมปุ๋ยใช้เอง 

1.1.3 จัดท าทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราตาม
นโยบายของรัฐบาลได้ถูกต้องตามจริง และสามารถ
ควบคุมการผลิต หรือการปลูกยางพารา 

จัดท าฐานทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง จ านวน 
1,327,849 ราย เนื้อที่ 14,252,610 ไร่ 2 งาน  
56 ตารางวา ส าหรับในที่ดินที่มีหลักฐานถูกต้องตาม
กฎหมายพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2558 ส าหรับในท่ีดินที่ไม่มีเอกสารสิทธ์ิอยู่ระหว่าง
การรับแจ้งข้อมูลเพื่อรวบรวมช่ือเกษตรกร จ านวนพื้นที่
สวนยางที่ถือครอง 

1.1.4 พิจารณาลดพื้นท่ีการปลูกยางเดิม โดยก าหนดให้มี
มาตรการในลักษณะการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกพืชยืน
ต้นชนิดอื่นที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ ตามที่คณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบก าหนดแทนต้นยางเดิม 

ด าเนินการโครงการลดพ้ืนที่ปลูกยางถาวรในเปูาหมาย 
700,000 ไร่ ระยะเวลา 7 ปี (เป็นการด าเนินการของ 
กยท .  ตามข้ อ เสนอแนะคณะกรรมการ  ป .ป .ช .  
ข้อ 1.1.1) 

1.1.5 ด าเนินการเพื่อจัดท าข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจัดให้
มี ข้ อ มู ล ท า ง วิ ช า ก า ร  ก า ร ผ ลิ ต  ก า ร แ ป ร รู ป  
การอุตสาหกรรม การประกอบธุรกิจ การตลาด และอื่น
ใดท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภายในและต่างประเทศอย่างครบถ้วน 

พัฒนาระบบโปรแกรมเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทางวิชาการ 
การผลิต การแปรรูป การอุตสาหกรรม การประกอบ
ธุรกิจ การตลาด และข้อมูลด้านยางพารา โดยบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลทั่วไป
เข้าถึงโดยสะดวก 

1.2 การตลาดยางพารา 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. การด าเนินการของ กยท. 

1.2.1 การด าเนินโครงการของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยาง เช่น (1) การแทรกแซงราคา
ยางพารา (หรือใช้ช่ือโครงการอื่นๆ แต่เข้าข่ายการ
แทรกแซงราคา) รัฐไม่ควรด าเนินการ (2) ควรก าหนด
คุณสมบัติของผู้ที่เข้าร่วมโครงการให้ชัดเจน ซึ่งต้องเป็น
เกษตรกรชาวสวนยางผู้มีรายได้น้อยเพื่อปูองกันไม่ให้ 

เช่น (1) กยท. ไม่ใช้มาตรการแทรกแซงตลาดในการรับ
ซื้อผลผลิตเกษตรกรมาจัดเก็บเพื่อรอจ าหน่ายอีกต่อไป 
แต่จะใช้วิธีการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้แปรรูปเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยาง โดยใช้เ งินกองทุนพัฒนา
ยางพารา ทั้งในรูปการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) และในรูปแบบเงินทุนกู้ยืม เช่น รัฐบาล 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. การด าเนินการของ กยท. 
นักธุรกิจ ผู้ประกอบการหรือพ่อค้ายางเข้าร่วมโครงการฯ 
(3) หากมีการแทรกแซงราคายางควรจะรับซื้อยางทุก
ชนิดเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบและเป็นธรรม
กับเกษตรกรทุกประเภท 

ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเมืองยางพารา (Rubber City)  
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เป็นต้น (2) ได้จัดท าการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางอย่างชัดเจนและได้
น ามาใช้ในโครงการสร้างความเข้มแข็ง แก่เกษตรกร
ชาวสวนยางด้านปัจจัยการผลิตไร่ละ 1,500 บาท และ
โครงการส่ ง เสริมการใ ช้ยางในหน่ วยงานภาครั ฐ  
โดยได้ก าหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนของเกษตรกรรายย่อย 
ในการเข้าร่วมโครงการ เช่น การก าหนดให้เกษตรกร
เจ้าของสวนยาง ผู้เช่าสวนยางและคนกรีดยางโดยตรง
ได้รับสิทธิไม่เกินครอบครัวละ 15 ไร่ การตรวจสอบสิทธิ
จากคณะกรรมการระดับต าบล ระดับอ าเภอและระดับ
จังหวัด อย่างรอบคอบก่อนจ่ายเงิน 

1.2.2 การระบายยางพาราในสต็อกรัฐบาลที่ด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง 

ได้แก่ (1) กยท. ได้น าวิธีการ และหลักเกณฑ์การซื้อขาย
ยางซึ่งครอบคลุมสาระส าคัญ เช่น การตรวจสอบสถานะ
และประวัติผู้ซื้อ ชนิดยางการก าหนดราคา เป็นต้น  
ตามสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2559 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
ผลการประชุมดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2559 ด้วย
แล้ว และ (2) การขายยางตามโครงการฯ โดยขายใน
ราคา FOB กรุงเทพฯ และก าหนดเง่ือนไขการช าระเงิน
โดยให้ผู้ซื้อเปิด LC 

1.2.3 พิจารณา ส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร การจัดให้มีโรงอบยางที่ได้มาตรฐาน 
Good Manufacturing Practice : GMP ของกรม
วิชาการเกษตรเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ายางพารา 

ก าหนดแผนการส่งเสริมให้สหกรณ์กองทุนสวนยางฯ ที่มี
โรงงานแปรรูปยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้ได้มาตรฐาน 
GMP ของกรมวิชาการเกษตร ให้ครบทุกสถาบันที่เป็น
สหกรณ์ที่มีความพร้อม ซึ่ งปัจจุบันโรงงานที่ ได้ รับ
มาตรฐานแล้ว เช่น ชุมนุมสหกรณ์ สกย. จังหวัดตรัง 
ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุราษฎร์ธานี จ ากัด 
สหกรณ์ สกย. จันดี จ ากัด กลุ่มเกษตรกรท าสวนยางค้อม 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. การด าเนินการของ กยท. 

1.2.4 พิจารณาส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการให้
ตลาดเครือข่ายยางพาราของ กยท. มีความเข้มแข็ง และ
ครอบคลุมพื้นท่ีการปลูกยางพาราของประเทศเพื่อใช้เป็น
ตลาดเช่ือมโยงกับตลาดกลางยางพารา 

ก าหนดแผนปฏิบัติการให้มีการสร้างเครือข่ายตลาด
ยางพาราให้เข้มแข็ง โดยมีตลาดกลางยางพารา จ านวน 6 แห่ง 
และตลาดประมูลยางระดับท้องถิ่น 108 ตลาด กระจาย
อยู่ท่ัวประเทศ 

1.2.5 ส่งเสริมการแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ยาง
ภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ใช้วิธีการ ดึงนักลงทุนโดย BOI 
และส่งเสริมผู้ประกอบการภายในประเทศเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการพัฒนายางพารา รวมทั้งให้หน่วยงาน
ราชการใช้ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นส่วนผสม
ต่างๆ เพื่อใช้ในกิจการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางได้แปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อใช้ยางในประเทศมากขึ้น และมี
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยางภาครัฐตั้ งแต่ 
ปี 2558 เพื่อให้หน่วยงานรัฐมีการใช้ยางพาราใน
ประเทศให้มากขึ้น 

1.2.6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ รวม 12 ประเด็น เ ช่น  
(1) เพิ่มเติมบทลงโทษของผู้ที่ทุจริตจากโครงการของรัฐ
ให้สูงขึ้นหรือเข้มข้นขึ้นทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องภาคเอกชนทุกกลุ่มเพื่อปูองปรามการทุจริต  
(2) ลดกฎเกณฑ์ พร้อมยกเลิกกระบวนการที่สลับซับซ้อน
และการผูกขาด (3) ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง
เสรี เป็นต้น 

เช่น (1) มีข้อบังคับคณะกรรมการการยางแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2559 ที่ก าหนดให้พนักงานหรือลูกจ้างที่ถูก
กล่าวหาว่าทุจริต เป็นความผิดอย่างร้ายแรง ซึ่งมีอัตรา
โทษถึงขั้นปลดออกและไล่ออก (2) การจัดท าคู่มือ
ให้บริการแก่ประชาชน ลดขั้นตอนและระยะเวลา
ให้บริการที่ ชัดเจน (3 ) มีการปรับปรุ ง เว็บไซต์ ให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและมีการเปิดศูนย์รับเรื่ อง
ร้องเรียนหลายช่องทาง ทั้งทางอีเมล์ ทางจดหมาย หรือ
ร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่าน กยท. ทุกสาขาทั่วประเทศ 
นอกจากนี้ มีมาตรการเสริมตามข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เช่น การหมุนเวียนพนักงานไม่ให้
ท างานซ้ าพื้นที่นานเกินไป การส่ง เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และให้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้กระท าความดี
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
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2. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอแนะฯ ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะฯ 
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และมีความเห็นต่างๆ สรุปได้ ดังนี้ 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ความเห็น 
2.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ (1) ควรลดพื้นที่ปลูกยางเพื่อปลูกพืชอื่นทดแทนที่

ให้ผลตอบแทนสูงกว่า โดยต้องไม่บุกรุกเข้าไปปลูกยางใน
พื้นที่ปุาและการปลูกยางพาราควรเน้นปลูกยางพันธุ์ดีให้
ผลผลิต มีคุณภาพที่ดีโดยเฉพาะการผลิตยางที่มีความ
ยืดหยุ่นสูง เน้นการพัฒนาการแปรรูปยางเพื่อส่งออก 
รวมทั้งควรกระตุ้ นและสนับสนุนให้ใช้ยางพาราใน
ประเทศให้มากขึ้น และ (2) ตามที่รัฐบาลได้ก าหนด
นโยบายและแนวทางให้ด าเนินการลดพื้นที่บุกรุกปุา 
รวมถึงบางส่วนจะเปิดให้ชุมชนสหกรณ์หมู่บ้าน หรือ
หน่วยงานปกครองท้องถิ่นในพื้นที่อย่างองค์กรบริหาร
ส่วนต าบลเข้าท าประโยชน์ตามกฎเกณฑ์และเง่ือนไขที่
กรมปุาไม้ก าหนด โดยด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ
ปุาสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติปุาไม้ 
พุทธศักราช 2484 ทั้ งนี้  เจ้ าหน้าที่ จะพิจารณา
ด าเนินการในพื้นที่ที่เจ้าของสวนยางพาราเป็นนายทุน 
กลุ่มทุน ผู้มีอิทธิพล เป็นล าดับแรก โดยการตรวจสอบ
และจ าแนกพื้นที่เปูาหมายที่จะด าเนินการ ซึ่งจะเปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ีได้มีส่วนร่วมก าหนดด้วยทุก
ครั้ง และที่ส าคัญต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้
ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินท ากิน ตามค าสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66/2557 ลงวันที่  
17 ม.ิย. 2557 

2.2 กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ขัดข้องต่อข้อเสนอแนะฯ 
2.3 ส านักงบประมาณ พิจารณาแล้วเห็นสมควรที่ กษ. จะต้องด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะฯ อย่างเคร่งครัด และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า 
ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 
บัญญัติให้ กยท. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองคก์รกลาง 
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ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ความเห็น 
 รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศ

ไทยทั้งระบบอย่างครบวงจรและบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การเ งินกองทุนฯ ดังนั้น กยท . ควรบริหารจัดการ
เงินกองทุนฯ ในการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา
ยางพาราทั้งระบบให้สอดคล้องกับภารกิจตามที่กฎหมาย
ก าหนด และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในกรณีที่
รัฐบาลมีนโยบายและโครงการเร่งด่วนในการให้ความ
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาเกี่ยวกับยางพารา กยท. จะต้อง
ให้ความส าคัญในการใช้เงินกองทุนฯ (ผ่านกลไกของ
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย) โดยมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีชัดเจน ตรวจสอบได้ 

2.4 กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะฯ 
2.5 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะฯ และเห็นสมควรน าแนวทาง
พัฒนายางทั้งระบบของรัฐบาล และข้อเสนอแนะเพื่อ
ปูองกันการทุจริตในการด าเนินตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราของส านักงาน 
ป.ป.ช. และข้อเสนอแนะของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมา
พิจารณาเป็นกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ยางพารา 
รวมถึงการปูองกันการทุจริตและการสร้างความโปร่งใสใน
การด าเนินการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน า
ยุทธศาสตร์ยางพาราไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
และปรับปรุงรูปแบบการผลิตและการตลาดยางพาราใน
อนาคตได้อย่างมีเอกภาพ 

2.6 กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะฯ และ พณ. ยินดี
ให้ความร่วมมือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อให้ 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะฯ เป็นรูปธรรมและ
ประสบผลตามความมุ่งหมาย 
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ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ความเห็น 
2.7 กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแล้วเห็นว่า (1) การรับซื้อยางพารามาเพื่อ

จัดเก็บและขายต่อ ควรด าเนินการร่วมกับภาคเอกชน 
เนื่องจากภาคเอกชนเป็นผู้ใช้ยางพาราเพื่อแปรรูปเป็น
ผลิ ตภัณฑ์ ขั้ นปล ายมากกว่ า ภ าครั ฐ  ห ากมี ก า ร 
วางแผนการจัดซื้อยาง/การใช้ยางร่วมกันท าให้รัฐไม่ต้อง
แบกรับภาระค่าจัดเก็บสต็อกยางมากจนเกินไป และ  
(2) ควรพิจารณาให้กระทรวงคมนาคมใช้ยางพาราเป็น
ส่วนผสมในการสร้างถนนทุกสาย โดยอาจเริ่มด าเนินการ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2.8 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงาน 
ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
ยางธรรมชาติ (กยท.) 

เ ห็ นด้ ว ยกั บข้ อ เ สน อแน ะฯ  และ เห็ น ว่ า เ พื่ อ ใ ห้ 
การด าเนินการตามโครงการและมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ กยท. ควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไขที่รัดกุม พร้อมท้ังให้ทุกฝุายเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
อย่างสะดวก เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินการ 

 
มติ ครม. : รับทราบผลการพิจารณาและผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อปูองกันการทุจริตในการด าเนิน  
ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติตามที่ กษ. เสนอ 
 
  



10 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2560 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070260 
 
เรื่อง : รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่า

สัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ดังกล่าว โดย ปศ. กษ. ได้จัด

ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์  
เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... เมื่อวันท่ี 3 พ.ย. 2559 โดยมีข้อสังเกตและขอช้ีแจงข้อสังเกต ดังนี้ 

1. ข้อสังเกตของ กมธ. การสร้างความปลอดภัยด้านอาหารอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคเนื้อสัตว์ 
ที่ถูกสุขอนามัยจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาและควบคุมทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่วัตถุดิบอาหารสัตว์ จนถึงสถานที่
จ าหน่ายและอุตสาหกรรมที่น าไปผลิตต่อเนื่อง ซึ่งทุกข้ันตอนจะต้องได้มาตรฐานและตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อเป็นการจูง
ใจให้มีการปรับปรุง พัฒนา ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงมาก การพิจารณายกเว้น งดหรือลดการเก็บอากรและค่าธรรมเนียม
ต่างๆ เพื่อเป็นการลดภาระด้านต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องบริโภคเนื้อสัตว์ 
ในราคาที่สูงขึ้น และได้เนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย รวมทั้งโรงฆ่าสัตว์และอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ทั้งระบบได้รับการพัฒนา
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว 

ผลการพิจารณา เห็นชอบด้วย โดยการออกกฎกระทรวงก าหนดอากรและค่าธรรมเนียม รวมทั้งการลด
หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 เป็นอ านาจที่ต้อง
ด าเนินการร่วมกันระหว่าง รมว.กษ. และ รมว.มท. ทั้งนี้ เมื่อมีการยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว ก่อนการด าเนินการ
เสนอร่างกฎกระทรวงตามขั้นตอนต่อไป ปศ. จะด าเนินการรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ได้แก่ กษ. มท. พณ. ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เพื่อให้การออกกฎกระทรวงก าหนดอากรและค่าธรรมเนียม
เป็นไปอย่างรอบคอบ  

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ปศ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหารอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค 
ให้ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2) ข้อเสนอของ กมธ. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะ
เนื้อสัตว์ปีกภายในประเทศ และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการน ามาฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ และสามารถแข่งขันในตลาด
ต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาระบบมาตรฐาน
และความปลอดภัยด้านอาหาร รัฐบาลได้ยกเว้นการเก็บค่าอากรและค่าธรรมเนียมมาตลอด เมื่อ พ.ร.บ. ฉบับนี้
ประกาศใช้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพิจารณาอย่างรอบคอบโดยค านึงถึงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจโอกาสและ
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคและประชาชนโดยรวม 
ตลอดจนการก าหนดอัตราอากรและค่าธรรมเนียมดังกล่าว ควรรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการก ากับดูแล  
การประกอบกิจการฆ่าสัตว์ด้วย 

ผลการพิจารณา เห็นชอบด้วย โดยแม้การออกกฎกระทรวงก าหนดอากรและค่าธรรมเนียม รวมทั้ง 
การลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ฯ ม. 5 วรรคสอง เป็นอ านาจ 
ที่ต้องด าเนินการร่วมกันระหว่าง รมว.กษ. และ รมว.มท. อย่างไรก็ตาม ม.9 (2) ก าหนดให้ คกก. ก ากับดูแลการประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์มีอ านาจหน้าที่ให้ค าแนะน าต่อ รมว.กษ. ในการออกกฎกระทรวงตาม ม.14 มิได้ให้ คกก.ฯ มีอ านาจ 
ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวงตาม ม.5 ด้วย แต่ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบโดยค านึงถึงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
โอกาส และความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและประชาชนโดยรวม ปศ .  
จะด าเนินการเสนอเรื่องให้ คกก. ก ากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ให้ความเห็นร่างกฎกระทรวงก าหนดค่าอากร 
และค่าธรรมเนียม ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ฯ ก่อนเสนอตามขั้นตอนต่อไป 

3) ข้อสังเกตของ กมธ. เนื่องจาก อปท. มีศักยภาพและความพร้อมที่แตกต่างกันทั้งด้านบุคลากรหรือ 
ด้านงบประมาณซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการด าเนินการด้านโรงฆ่าสัตว์ของ อปท. จึงควรทบทวนบทบาทของ อปท. 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นรวมทั้งให้เอกชนสามารถเช่าโรงฆ่าสัตว์ของ อปท . เพื่อเป็น 
การลดภาระด้านงบประมาณ และบุคลากรนอกจากนี้ ควรมีมาตรการส่งเสริมให้โรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กสามารถพัฒนา  
ไปสู่มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด หากไม่มีการด าเนินการดังกล่าว โรงฆ่าสัตว์บางส่วนหรือบางพื้นที่อาจต้องหยุด
ด าเนินการซึ่งจะส่งผลให้เนื้อสัตว์ในตลาดมีจ านวนลดลงและท าให้เนื้อสัตว์มีราคาสูงขึ้นได้เนื่องจากมีจ านวนไม่เพียงพอ  
ต่อความต้องการของผู้บริโภคและประชาชน 

ผลการพิจารณา เห็นชอบด้วย โดย มท. เป็นหน่วยงานที่ก าหนดนโยบายการบริหารกิจการโรงฆ่าสัตว์
ของ อปท. โดยให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการ รวมถึงการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการจัดหาเนื้อสัตว์ให้เพียงพอ
ต่อการบริโภค โดยภาครัฐมีหน้าที่ก ากับดูแลและตรวจสอบ ส่วนการเตรียมความพร้อมการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ของรัฐ ปศ. 
จะด าเนินการจัดกลุ่มของโรงฆ่าสัตว์โดยส ารวจว่าโรงฆ่าสัตว์ของภาครัฐแห่งใดสามารถพัฒนาได้บ้าง โดยให้ส านักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ปศ. เป็นผู้ส ารวจข้อมูลดังกล่าว เมื่อได้ขอมูลดังกล่าวแล้วจะมีการเรียกประชุม
ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กษ. มท. และ พณ. 
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4) ข้อสังเกตของ กมธ. การก าหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์ด้านมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ของ ปศ. ควรมี 
ความชัดเจนเพื่อให้การก าหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตมีเอกภาพและเป็นการส่งเสริมสุขอนามัยของผู้บริโภคโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ต้องมีความรัดกุม รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ 
ตามพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการแอบอ้างหรือหลีกเลี่ยงไม่ฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ตลอดจนก าหนด
หลักเกณฑ์การตรวจสอบในกระบวนการฆ่าสัตว์ การขนส่งเนื้อสัตว์ การช าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ที่มีมาตรฐาน  
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านอาหารให้กับผู้บริโภคให้ได้รับเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัยและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ในด้านอาหารของไทย รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของอาหารได้อีกด้วย 

ผลการพิจารณา เห็นชอบด้วย โดย ปศ. ต้องด าเนินการจัดท าร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
โรงฆ่าสัตว์การช าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ การตรวจสอบย้อนกลับการขนส่งสัตว์และเนื้อสัตว์ ออกตาม ม . 14  
แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ฯ และเสนอ คกก. ก ากับดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
พิจารณาให้ค าแนะน าก่อนเสนอ รมว.กษ. เพื่อน าเสนอร่างกฎกระทรวงตามขั้นตอนการเสนอเรื่องต่อ ครม. ต่อไป 
นอกจากนี้ ปศ. ต้องจัดท าร่างประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การตรวจโรคและการตรวจพิสูจน์ การรับรองให้จ าหน่าย
เนื้อสัตว์และการตรวจเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า พ.ศ. .... ที่ออกตาม ม. 34 วรรคห้า ม. 35 วรรคสอง  
และ ม. 36 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ฯ โดยจะมีการรับฟังความเห็นจากผู้มี
ส่วนได้เสียในประเด็นดังกล่าว 

มติ ครม. : รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติ
หน้าท่ีส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2560 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070260 
 
เรื่อง : ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจ าเป็น เพื่อด าเนินโครงการตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพิ่มเติม ปี 2559 โครงการพัฒนา 
แหล่งน้ า 6 ต าบล อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 

 
สารัตถะ : ทส. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการใหใ้ช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพื่อด าเนินโครงการตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพิ่มเติม 
ปี 2559 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า 6 ต าบล อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี วงเงินงบประมาณ 318.0317 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ทส. รายงานว่า กรมทรัพยากรน้ าเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น วงเงิน 365 ล้านบาท เพื่อด าเนินโครงการ 
ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพิ่มเติม ปี 2559 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า 6 ต าบล อ าเภอท่าหลวง  
จังหวัดลพบุรี 

2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ า 6 ต าบล อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี มีการบูรณาการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
กรมทรัพยากรน้ าและกรมทรัพยากรน้ าบาดาล เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่อ าเภอท่าหลวง  
จังหวัดลพบุรี ซึ่งปัจจุบันประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปริมาณฝนทิ้งช่วงบ่อย 
ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ไม่เพียงพอ 
กับรายจ่าย โดยโครงการพัฒนาแหล่งน้ า 6 ต าบลดังกล่าว มีพื้นที่ที่เกษตรได้รับประโยชน์ ประมาณ 13,000 ไร่  
ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีปริมาณน้ าเพียงพอตลอดช่วงระยะเวลาการเพาะปลูก 

3. นายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบให้ ทส. โดยกรมทรัพยากรน้ าด าเนินโครงการตามแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า เพิ่มเติม ปี 2559 โครงการพัฒนาแหล่งน้ า 6 ต าบล อ าเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยให้ใช้จ่าย 
จากงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น  
ที่ได้รับอนุมัติจาก กค. ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี วงเงินงบประมาณ 318.0317 ล้านบาท โดยให้กรมทรัพยากรน้ า 

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

เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่อ าเภอท่าหลวง 
จังหวัดลพบุรี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เป็นหน่วยงานในการด าเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ า และระบบกระจายน้ า วงเงินงบประมาณ 277.1833 ล้านบาท  
และกรมทรัพยากรน้ าบาดาลเป็นหน่วยงานในการจัดหาแหล่งน้ าใต้ดินพร้อมระบบกระจายน้ า วงเงินงบประมาณ 
40.8484 ล้านบาท ตามความเห็นของ สงป. 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ ทส. เสนอ และให้ ทส. (กรมทรัพยากรน้ าและกรมทรัพยากรน้ าบาดาล) เร่งรัดการด าเนิน
โครงการดังกล่าวให้ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมารณ พ.ศ. 2560 และให้รับความเห็น
ของ สงป. ไปพิจารณาด าเนินการด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2560 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070260 
 
เรื่อง : การต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ 
 
สารัตถะ : พณ .เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. อนุมัติการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ไปอีก  
2 ปี โดยท าเป็นหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศตามข้อเสนอของฝุาย
ฟิลิปปินส์ โดยให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ลงนาม 

2. มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในหนังสือ Exchange of Notes ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ 

3. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายผู้แทนเป็นผู้ลงนามในหนังสือ Exchange of 
Notes มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ด้วย 

4. หากมีการแก้ไขถ้อยค าท่ีมิได้ท าให้สาระส าคัญในร่าง Exchange of Notes เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้อยู่
ในดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายที่จะ
ด าเนินการได้ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
เมื่อวันท่ี 30 ม.ค. 2560 กต. ได้มีหนังสือแจ้ง พณ. ดังนี ้
1. การต่ออายุบันทึกความตกลงฯ ควรท าเป็นหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) ที่มีการลงนามโดย 

ผู้มีอ านาจเต็มหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของทั้งสองฝุาย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายได้  
ยกร่างหนังสือแลกเปลี่ยนส าหรับท้ังฝุายไทยและฝุายฟิลิปปินส์ 

ทั้งนี้ ร่าง Exchange of Notes ที่จะตกลงต่ออายุบันทึกความตกลงฯ กับรัฐบาลฟิลิปปินส์มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
บันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ซึ่งได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ตามการอนุมัติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยรัฐบาลไทยกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ตกลงที่จะซื้อขายข้าวระหว่างกัน
ไม่ เกินปีละ 1 ล้านตัน ในช่วงระยะเวลา 2 ปี (ปี  พ.ศ. 2560 - 2561) โดยมีเ ง่ือนไขขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของตลาด  

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

เพื่อใช้เป็นกรอบในการซื้อขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล 
ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สถานการณ์การผลิตและปริมาณข้าวของแต่ละประเทศ และราคาตลาดระหว่างประเทศท่ีมีการซื้อขายจริงในขณะนั้น 
2. โดยที่ MOA ฉบับเดิมเป็นสนธิสัญญา การต่ออายุบันทึกความตกลงฯ ไม่ว่าจะท าในรูปแบบของ MOA 

หรือ Exchange of Notes ย่อมเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
แต่ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

3. กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือกลางถึงสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจ าประเทศไทยเพื่อตอบรับ
ข้อเสนอของฝุายฟิลิปปินส์ที่จะให้มีการต่ออายุ MOA โดยท าเป็นหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) พร้อมเสนอ
ร่างหนังสือแลกเปลี่ยนที่ท้ังสองฝุายอาจจัดท าขึ้นต่อไปเมื่อได้ด าเนินการตามกระบวนการภายในของแต่ละประเทศเสร็จ
สิ้นแล้ว ท้ังนี้ ในส่วนของไทยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่ พณ. เสนอ ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of 
Notes) ในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญและไม่ขัดกับหลักการที่ ครม. ได้ให้ความเห็นชอบไว้ ให้ พณ. ด าเนินการได้โดยให้
น าเสนอ ครม. ทราบภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
ตามหลักเกณฑ์ของมติ ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558 (เรื่อง การจัดท าหนังสือสัญญาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ) ด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2560 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070260 
 
เรื่อง : มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 เพิ่มเติม 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

 1. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการสินเช่ือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและโครงการสินเช่ือ  
เพื่อฟ้ืนฟูการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559/60 โดย ธ.ก.ส. ตามข้อ 1 พร้อมอนุมัติเงิน
งบประมาณในการด าเนินมาตรการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,200 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ตามภาระที่เกิดขึ้นจริงตามขั้นตอนต่อไป และให้ ธ.ก.ส. ท าความตกลงกับ สงป. 

 2. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการสินเช่ือประชารัฐเพื่อประชาชนและโครงการสินเช่ือ  
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยน้ าท่วม ปี 2560 โดยธนาคารออมสิน ตามข้อ 2 

 3. ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการสินเช่ือฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560  
โดย ธพว. ตามข้อ 3 และอนุมัติงบประมาณในการด าเนินโครงการเป็นวงเงินไม่เกิน 825 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่าย 
จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามภาระที่เกิดขึ้นจริงตามขั้นตอนต่อไปและให้ ธพว. และ บสย. ท าความตกลงกับ สงป. 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กค. ได้หารือร่วมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อจัดท ามาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

ในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 เพิ่มเติมโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ท ามาตรการเพิ่มเติม ดังน้ี 
1. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ได้จัดท ามาตรการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 

1.1 โครงการสินเชื่อเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่ เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้  
ปี 2559/60 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือจ าเป็นในครัวเรือนของเกษตรกรและเพื่อลดปัญหาการก่อหนี้นอกระบบ  
มีรายละเอียด ดังน้ี 

1) กลุ่มเปูาหมาย เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. หรือลูกค้าใหม่ ในพื้นที่เปูาหมาย 12 จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัยส่งผลให้รายได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 จากรายได้ปกติจ านวนประมาณ 200,000 ราย 

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

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินให้แก่ผู้ประสบภัย และ
เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2) วิธีด าเนินการ ให้สินเช่ือแก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 3 ปี  
โดยใน 6 เดือนแรกคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 จากนั้นคิดดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี (ปัจจุบัน MRR ของ ธ.ก.ส. อยู่ที่
ร้อยละ 7 ต่อป)ี วงเงินสินเช่ือรวม 10,000 ล้านบาท 

3) ระยะเวลาโครงการ ระยะเวลาจ่ายสินเช่ือภายใน 3 เดือนนับถัดจากเดือนท่ีเกิดภัยพิบัติ 
4) การขอชดเชย ธ.ก.ส. ไม่ขอรับชดเชยภาระดอกเบี้ยและต้นทุนเงิน ทั้งนี้ ก าหนดให้การด าเนินงาน

ตามโครงการเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) และสามารถน าส่วนต่างดอกเบี้ยที่ ธ.ก.ส. 
รับภาระแทนเกษตรกรไปปรับตัวช้ีวัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ประจ าปี 

1.2 โครงการสินเชื่อเพ่ือฟ้ืนฟูการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่ภาคใต้ ปี 2559/60  
เพื่อสนับสนุนสินเช่ือเพื่อการผลิตใหม่ ทดแทนการผลิตเดิม หรือปรับเปลี่ยนประเภทการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่การผลิต และลงทุนซื้อ ซ่อมแซม เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย 
รายละเอียด ดังน้ี 

1) กลุ่มเปูาหมาย เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. หรือลูกค้าใหม่ ในพื้นที่เปูาหมาย 12 จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับ
ความเสียหายจากอุทกภัย ส่งผลให้รายได้ลดลงมากกว่าร้อยละ 50 จากรายได้ปกติและจ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู 
การผลิตจ านวน 50,000 ราย 

2) วิธีด าเนินการ ให้สินเช่ือแก่เกษตรกรรายละไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลากู้ไม่เกิน 10 ปี  
โดยปีที่ 1 – 4 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR – 2 ต่อปี (ปัจจุบัน MRR ของ ธ.ก.ส. อยู่ที่ร้อยละ 7 ต่อปี) โดยเรียกเก็บ
จากเกษตรกรในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแทนเกษตรกรในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 5 
เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท 

3) ระยะเวลาโครงการ เดือน ก.พ. ถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 2560  
4) การขอชดเชย ธ.ก.ส. ขอรับการชดเชยจากรัฐบาลในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา 4 ปี  

รวมวงเงินชดเชยไม่เกิน 1,200 ล้านบาท โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามภาระที่เกิดขึ้นจริง 
ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ก าหนดให้การด าเนินงานตามโครงการเป็น PSA และสามารถน าส่วนต่างดอกเบี้ยที่ ธ.ก.ส. 
รับภาระแทนเกษตรไปปรับตัวช้ีวัดทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ประจ าปี 

2. ธนาคารออมสิน ได้จัดท ามาตรการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 
2.1 โครงการสินเชื่อประชารัฐเพ่ือประชาชน เพื่อเป็นเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 

แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในการด ารงชีพ และบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ เช่น 
น าไปซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ/จัดท าเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพใหม่  
ซึ่งมรีายละเอียด ดังน้ี 
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1) กลุ่มเปูาหมาย ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆ 
2) วิธีด าเนินการ ให้สินเช่ือรายละไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี โดยในปีที่ 1  

คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อเดือน และในปีท่ี 2 – 5 คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน และหลักประกันสามารถใช้บุคคล 
ค้ าประกันหรือค้ าประกันโดยบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) ได้ วงเงินสินเชื่อรวม 4,000 ล้านบาท 

3) ระยะเวลาโครงการ ยื่นขอสินเช่ือภายในวันท่ี 31 ธ.ค. 2560 
4) การขอชดเชย ธนาคารออมสินไม่ขอรับชดเชยภาระดอกเบี้ยและต้นทุนเงิน ทั้งนี้ ก าหนดให้ 

การด าเนินงานตามโครงการเป็น PSA และไม่นับรวมหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดจากการด าเนินการดังกล่าว เป็นตัวช้ีวัด
ผลการด าเนินงานของธนาคารออมสิน รวมทั้งให้สามารถน าค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบวกกลับก าไรสุทธิเพื่อการค านวณ
โบนัสของพนักงานได้ 

2.2 โครงการสินเชื่อเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ที่ประสบภัยน้ าท่วม ปี 2560 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยน้ าท่วม ปี 2560 รายละเอียด ดังน้ี 

1) กลุ่มเปูาหมาย เป็นลูกค้าสินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจเดิมของธนาคารโดยสินเช่ือระยะยาวลูกค้า
ต้องไม่มีหนี้ค้างช าระในวันที่ขอกู้เงิน ส่วนสินเช่ือระยะสั้นลูกค้าต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญากู้เงิน หรือเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบ 

2) วิธีด าเนินการ ให้สินเช่ือร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สินเช่ือเพื่อการประกอบธุรกิจเดิมทุกประเภท  
สูงสุดรายละไม่เกิน 5,00,000 บาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 5 ปี โดยในปีที่ 1 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – 2 ต่อปี 
และปีต่อไปคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี (ปัจจุบัน MLR ของธนาคารออมสินอยู่ที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี) วงเงินสินเช่ือ
รวม 2,500 ล้านบาท 

3) ระยะเวลาโครงการ ยื่นขอสินเช่ือภายในวันท่ี 31 มี.ค. 2560 และด าเนินการอนุมัติพร้อมจัดท านิติ
กรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 มิ.ย. 2560 

4) การขอชดเชย ธนาคารออมสินไม่ขอรับการชดเชยภาระดอกเบี้ยและต้นทุนเงิน ทั้งนี้ ก าหนดให้ 
การด าเนินงานตามโครงการเป็น PSA และไม่นับรวมหนี้ NPLs ที่เกิดจากการด าเนินการดังกล่าว เป็นตัวช้ีวัดผล 
การด าเนินงานของธนาคารออมสิน รวมทั้งให้สามารถน าค่าใช้จ่ายในการด าเนินการบวกกลับก าไรสุทธิเพื่อการค านวณ
โบนัสของพนักงานได้ 

3. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ (ธพว.) ได้จัดท ามาตรการให้ความช่วยเหลือ 
ผ่านโครงการสินเชื่อฟ้ืนฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบ
หรือความเสียหายจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 สามารถปรับปรุง ฟื้นฟู และมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพียงพอ 
ต่อการด าเนินธุรกิจ ดังนี้ 

1) กลุ่มเปูาหมาย ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้  
ปี 2560 โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้เป็นไปตามที่ ธพว. ประกาศก าหนดเขตพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติ
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หรือของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560 
2) วิธีด าเนินการ ให้สินเช่ือรายละไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 7 ปี โดยในปีที่ 1 – 3  

คิดดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ปีที่ 4 – 7 ให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยที่ ธพว. ก าหนดโดยขอรับการชดเชยจากรัฐบาล 
ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก วงเงินสินเชื่อรวม 5,000 ล้านบาท 

3) ระยะเวลาโครงการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบ หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน แล้วแต่อย่างหนึ่ง 
อย่างใดจะถึงก่อน 

4) หลักประกัน ตามที่ ธพว. ก าหนดหรือให้ บสย. ค้ าประกัน โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 
- วงเงินค้ าประกันรวม 5,000 ล้านบาท วงเงินค้ าประกันต่อรายสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลา 

ค้ าประกันไม่เกิน 7 ปี 
- ค่าธรรมเนียมค้ าประกันอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ าประกันสินเช่ือ ตลอดอายุการค้ าประกัน 

โดยในปีที่ 1 รัฐบาลเป็นผู้รับภาระชดเชยค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ าประกัน 
- การจ่ายค่าประกันชดเชยของ บสย. ในแต่ละ Portfolio บสย. จะจ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระ 

ค้ าประกัน SMEs ในระดับภาระค้ าประกันที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 18 ของภาระค้ าประกันเฉลี่ย  
ณ วันสิ้นอายุการค้ าประกัน 

5) การขอชดเชย รวมวงเงินชดเชยไม่เกิน 825 ล้านบาท ประกอบด้วย 
- ชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้แก่ ธพว. จ านวนไม่เกิน 450 ล้านบาท (วงเงิน 5,000 ล้านบาท * อัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 3 * ระยะเวลา 3 ปี) 
- ชดเชยค่าธรรมเนียมค้ าประกันให้แก่ บสย. จ านวนไม่เกิน 87.50 ล้านบาท (วงเงิน 5,000 ล้านบาท 

ค่าธรรมเนียมค้ าประกันร้อยละ 1.75 ในปีแรก) 
- ชดเชยการจ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่ บสย. ในส่วนต่างระหว่างค่าประกันชดเชยกับค่าธรรมเนียม 

ที่ได้รับ จ านวน 287.50 ล้านบาท ((5,000 ล้านบาท * ร้อยละ 18) – (5,000 ล้านบาท * ร้อยละ 1.75 * 7 ปี)) 

มติ ครม. : เห็นชอบในหลักการมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ปี 2560 เพิ่มเติม ตามที่ กค. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2560 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070260 
 

เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน 
- นครราชสีมา พ.ศ. .... 

 

สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา พ.ศ. .... โดยมีสาระส าคัญเพื่อก าหนดเขตที่ดินใน
บริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจ และเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนท่ีแน่นอน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่า ได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษ  

หมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 26 เม.ย. 2556  
มีผลใช้บังคับ 4 ปี ตั้งแต่วันท่ี 27 เม.ย. 2556 จะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 26 เม.ย. 2560 

2. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเช่ือมต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลางไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่ออ านวยความสะดวก  
และความรวดเร็วในการเดินทางและลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงเทศกาล และช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้น
โครงการที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อ าเภอบางปะอิน) เช่ือมไปยังจังหวัดสระบุรี และมีจุดสิ้นสุดโครงการ 
ที่จังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทางประมาณ 196 กิโลเมตร โดยมีผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการได้อัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุน EIRR (Economic Interest Rate of Return) ของโครงการเท่ากับร้อยละ 41.60  
ส่วนค่า FIRR (Financial Interest Rate of Return) มีค่าระหว่างร้อยละ 14.40 – 28.70 ซึ่งเป็นค่าแสดง
ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านการเงิน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่ได้พิจารณาจากการประเมิน
มูลค่าเงินคือผลตอบแทน (รายได้จากค่าใช้ทางและอื่นๆ) หักลบค่าต้นทุนด าเนินการ (ค่าก่อสร้างบ ารุงรักษา ค่าบริหาร) 
และในการพิจารณาก าหนดหลักการค่าทดแทนที่ดินทางหลวงพิเศษสายนี้ได้ค านึงถึงผลตอบแทนด้านการลงทุน  
ดังกล่าวด้วย โดยก าหนดไว้ในเหตุและวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ในอัตราร้อยละ 28.00 

 

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

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร
และการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558 อนุมัติให้กรมทางหลวงด าเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่าง
เมืองสายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา วงเงินลงทุนรวม 84,600 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินก่อสร้าง  
77,970 ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน วงเงิน 6,630 ล้านบาท 

4. กรมทางหลวงได้ด าเนินการส ารวจเขตที่ดินเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวในข้อ 1. ยังไม่แล้วเสร็จ 
เนื่องจากในบางช่วงมีการแก้ไขแบบก่อสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ที่ถูกเวนคืน และผู้ถูกเวนคืน
บางส่วนไม่พอใจราคาค่าทดแทน และคาดว่าไม่อาจด าเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จได้ทันภายในระยะเวลา
ใช้บังคับของพระราชกฤษฎีกาฯ (26 เม.ย. 2560) จึงมีความจ าเป็นเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ให้มีผลใช้
บังคับต่อเนื่องมีก าหนดระยะเวลาอีก 4 ปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการส ารวจและจัดกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จ รวมทั้ง
เพื่อให้การสร้างทางหลวงพิเศษสายดังกล่าวเป็นไปตามแผนการที่ก าหนดไว ้

5. ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา 
ในท้องที่อ าเภอบางปะอิน อ าเภอวังน้อย อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ าเภอหนองแค อ าเภอเมืองสระบุรี 
อ าเภอแก่งคอย อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอ าเภอปากช่อง อ าเภอสีคิ้ว อ าเภอสูงเนิน อ าเภอขามทะเลสอ 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. พิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  

เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา พ.ศ. .... เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับเดิม 
จะสิ้นสุดอายุการใช้บังคับในวันที่ 26 เม.ย. 2560 แต่การส ารวจที่ดินเพื่อการเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว 
ยังไม่แล้วเสร็จ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับใหม่ เพื่อให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปในที่ดินของเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ท าการส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน ก่อนด าเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน – 
นครราชสีมา ซึ่งจะเป็นการอ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค 
โดยพื้นท่ีที่ขอเวนคืนดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจของ กษ. แต่อย่างใด และเมื่อพระราชกฤษฎีกา
ฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว หากผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจราคาหรือจ านวนเงินค่าทดแทนที่ทางราชการ
ก าหนดให้ ก็สามารถยื่นอุทธรณ์รวมถึงใช้สิทธิในการฟูองคดีตามขั้นตอนของกฎหมายได้ต่อไป ทั้งนี้ กษ . มีความเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิจารณาก่อสร้างทางสายต่างๆ โดยขอให้ คค . (กรมทางหลวง) ให้ความส าคัญกับการพิจารณา
ผลกระทบด้านการระบายน้ าภายหลังจากการก่อสร้างด้วย เพื่อมิให้เกิดปัญหาเรื่องการระบายน้ าในพื้นที่บริเวณดังกล่าว
ในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 
สายบางปะอิน - นครราชสีมา พ.ศ. .... ตามที่ คค. เสนอ และให้ สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ คค. รับความเห็นของ กษ. สคก. และ สศช. ไปด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2560 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070260 
 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
 
สารัตถะ : วท. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม จ านวน 2 รายการ เพื่อแจ้งให้คณะ
ผู้แทนถาวรไทยประจ ากรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ทราบและแจ้ง IAEA ตามแนวทางปฏิบัติต่อไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้ 
1. การฝึกอบรม Regional Training Course on Free Open Source Software for Geographic 

Information System (GIS) and Data Management Applied to Fruit Flies in Southeast Asia มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้ GIS ในโครงการบริหารจัดการแมลงวันผลไม้ โดยคาดว่าจะมีผู้ร่วม
การฝึกอบรม จ านวน 20 คน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม
ดังกล่าว 

2. การฝึกอบรม Regional Training Course on Radio Receptor Assays Related Screening and 
Contaminants วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้เชิงวิเคราะห์ในด้าน Radio receptor assays และเทคนิคในการยืนยัน
ความปลอดภัยของอาหารและสิ่งแวดล้อมส าหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยคาดว่ามีผู้ เข้าร่วมฝึกอบรม  
จ านวน 35 คน โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมดังกล่าว 

3. การตกลงเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมนั้น IAEA ก าหนดให้รัฐบาลไทยต้องใช้เอกสิทธิ์คุ้มกันแก่ทรัพย์สินของ 
IAEA เจ้าหน้าที่ IAEA ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมและครอบครัว (members of the immediate families of such persons) 
ตามความตกลงว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของ IAEA ซึ่งไทยเข้าเป็นภาดีเมื่อปี พ.ศ. 2505  

4. การเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมร่วมกับ IAEA ครั้งนี้ใช้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามข้อ 3. ซึ่งเป็นการอ านวย
ความสะดวกตามที่มีพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย 
พ.ศ. 2505 รับรองให้กระท าได้ 

5. ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติพิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสือของ IAEA กับร่างหนังสือตอบรับของฝุายไทยในการเป็น
เจ้าภาพจัดการฝึกอบรมถือเป็นเอกสารสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : วท./กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้นักวิชาการและหน่วยงานของไทยในการเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี
ในทางสันติ  และส่งเสริมบทบาทของไทยในกรอบความร่วมมือด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับช่ัวคราว พ.ศ. 2557 ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
แต่ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 วรรคสองที่จะต้องดั้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม 
จะต้องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

6. กต. พิจารณาเรื่องการเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม Regional Training Course on Free Open Source 
Software for Geographic Information System (GIS) and Data Management Applied to Fruit Flies in 
Southeast Asia ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และการฝึกอบรม Regional Training 
Course on Radio Receptor Assays Related Screening and Contaminants วันที่ 13 – 24 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ กรุงเทพมหานคร แล้ว ดังนี้ 

6.1) ประเด็นสารัตถะและถ้อยค า 
6.2) ประเด็นด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน 
6.3) ประเด็นมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 

7. ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติขอเรียนว่าการเป็นเจ้าภาพการฝึกอบรมจ านวน 2 รายการนี้ IAEA จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการด าเนินการจัดรวมถึงค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม (ค่าโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก 
และค่าเบี้ยเลี้ยง) ทั้งนี้ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะผู้ประสานงานกลางระหว่างประเทศกับ IAEA และหน่วยงาน
ต่างๆ ของประเทศไทย จึงได้ด าเนินการขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการที่ประเทศไทยจะรับเป็น
เจ้าภาพจัดการฝึกอบรมจ านวน 2 รายการด้วย หากคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบการรับเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม 
จ านวน 2 รายการ ในประเทศไทย ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติในฐานะผู้ประสานงานกลางจะได้ด าเนินการประสานกับ
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจ ากรุงเวียนนา ณ สาธารณรัฐออสเตรีย ทราบและแจ้ง IAEA 
ต่อไป 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่ วท. เสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2560 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070260 
 
เรื่อง : ผลการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. รับทราบผลการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. สรุปประเด็นการหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความขอบคุณที่ผู้น าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (เชค คอลิฟะห์ 

บิน ซายิด อัล นะห์ยาน ประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เชค มูฮัมหมัด บิน ราชิด อัล มักตูม รองประธานาธิบดีและ
นายกรัฐมนตรีสหรัฐอาหรับอามิเรตส์ และเชค มูฮัมหมัด บิน ซายิด อัล นะห์ยาน มกุฎราชกุมารแห่งรัฐอาบูดาบี )  
ได้ทรงมีข้อความพระราชสาส์นและข้อความลายพระราชหัตถ์กราบทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร แสดงความเสียพระทัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และที่ได้ทรงมี
ข้อความพระราชสาส์นและข้อความลายพระราชหัตถ์ถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูรขึ้นทรงราชย์ 

ความร่วมมือด้านความมั่นคง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งความพร้อมของไทย 
ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาทิ การด าเนินการ เพื่อให้ความตกลงว่าด้วย  
ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีผลบังคับใช้การเชิญฝุายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
มาเยือนไทยเพื่อลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ การส่งเสริมความร่วมมือ 
ด้านการปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะการสกัดกั้นสิ่งเสพติดที่ท่าอากาศยาน 

ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางพลังงาน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศได้ขอบคุณฝุายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ได้แต่งตั้งผู้ประสานงานด้านความมั่นคงทางอาหารฝุายสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ โดยฝุายไทยอยู่ระหว่างการแต่งตั้งผู้ประสานงานฝุายไทยซึ่งจะเป็นผู้แทนจากกระรวงเกษตรและสหกรณ์ 

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

เพื่อความสัมพันธ์กับประเทศในตะวันออกกลาง รวมถึง 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับ
แนวทางขยายโอกาสทางการค้ าการลงทุนและการท่องเที่ยวใน 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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และเร่งรัดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านพลังงาน 
ความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความสนใจของไทย 

ที่จะเข้าร่วมงาน EXPO 2020 ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปี 2563 ตามที่รองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ได้มีหนังสือเชิญมายังนายกรัฐมนตรี และแสดงความยินดีที่ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
การลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 ธ.ค. 2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศได้แจ้งต่อฝุายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถึงโอกาสในการลุงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศเห็นว่า 
ไทยมีศักยภาพและพร้อมสนับสนุนให้ภาคเอกชนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลงทุนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย 

การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบียและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้แสดงความยินดีต่อ
พัฒนาการเชิงบวกของการด าเนินการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบีย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
การต่างประเทศได้แจ้งพัฒนาการของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ฯ ได้แก่ การเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศซาอุดิอาระเบีย การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบียการหารือสามฝุายระหว่างนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีบาห์เรน และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบีย นอกจากนั้น ทั้งสองฝุายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบ
พหุภาคี ได้แก่ กรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) ซึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเป็นประธานในปี 2560 และการประชุม 
ASEAN – GCC ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 

2. สรุปประเด็นการพบหารือกับทีมประเทศไทย ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้ประชุมหารือกับทีมประเทศ
ไทย ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ ส านักงานแรงงาน ณ กรุงอาบูดาบี 
ส านักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ณ เมืองดูไบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานดูไบและตะวันออกกลางและ
บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
นโยบายด้านการพัฒนาประเทศของรัฐบาล แนวทางในการการด าเนินความสัมพันธ์กับประเทศในตะวันออกกลาง  
รวมถึงสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับแนวทางขยายโอกาสทางการค้า 
การลงทุนและการท่องเที่ยวในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ การเข้าร่วม EXPO 2020 ของไทย ปัญหาแรงงานไทยและ
หญิงไทยที่เดินทางมาประกอบอาชีพอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศรัฐอ่าวอาหรับ (GCC) อื่นๆ 
อาทิ บาห์เรน และโอมาน 

ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีข้อขัดข้องต่อผลการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์อย่างเป็นทางการ  

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ประสานติดตามประเด็นการแต่งตั้ง 
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ผู้ประสานงานด้านความมั่นคงทางอาหารฝุายไทย และการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ให้มีผลเป็น
รูปธรรมต่อไป 

มติ ครม. : รับทราบผลการเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ระหว่างวันท่ี 11 – 12 ธ.ค. 2559 และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามผลการเยือนดังกล่าวต่อไป 
ตามที่ กต. เสนอ  
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 6/2560 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
070260 
 
เรื่อง : ความคืบหน้าผลการด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2559/60 

ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ณ เดือนมกราคม 2560 
 
สารัตถะ : พณ. ในฝุาย นบข. เสนอ ครม. รับทราบความคืบหน้าผลการด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษา
เสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ณ เดือนมกราคม 2560 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้ 
1. ความคืบหน้าผลการด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวช่วงผลผลิตออก  

สู่ตลาด จ านวน 4 โครงการ 
1.1 ณ เดือนมกราคม 2560 สามารถดึงอุปทานออกจากตลาดประมาณ 5.099 ล้านตัน หรือคิดเป็น

ร้อยละ 37.77 จากเป้าหมายเพ่ือดึงอุปทานข้าวเปลือกจากตลาด 13.5 ล้านตัน ดังนี ้
โครงการ ปริมาณข้าวที่ดึงออกจากตลาด  

(ตันข้าวเปลือก) 
ข้อมูล ณ วันที ่

1. โครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ข้ า ว เ ป ลื อ ก แ ล ะ ก า ร จ่ า ย เ งิ น
ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุง
คุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ใน
ส่วนของสินเชื่ อชะลอการขาย
ข้าวเปลือก 

357,414.65 
(คิดเป็นร้อยละ 11.91 

ของเปูาหมาย) 

24 มกราคม 2560 

2. โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวม
ข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบัน
เกษตรกร ปีการผลิต 2559/60 

959,918.57 
(คิดเป็นร้อยละ 38.40 

ของเปูาหมาย) 

24 มกราคม 2560 

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

เพื่อไม่ใช้จ่ายเงินซ้ าซ้อน และจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้ ธ .ก.ส. 
เร่งรัดการจ่ายเงินให้เกษตรได้ทัน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่
ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บ
สต็อก ปีการผลิต 2559/60 

3,725,024.38 
(คิดเป็นร้อยละ 46.56 

ของเปูาหมาย) 

12 มกราคม 2560 
(ผลการตรวจสอบสต็อก ประจ าเดอืน 

ธันวาคม 2559) 
4. โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก 56,704.55 20 มกราคม 2560 
รวม 5,099,062.15  

1.2 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ
ข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 ในส่วนของการจ่ายเงินค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพ
ข้าวโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 286,437 ราย มูลค่า 2,781.48 ล้านบาท จากเปูาหมายวงเงิน 40,151.08 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.92 เนื่องจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พบว่า มีเกษตรกร
บางส่วนได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกรณีประสบภัยพิบัติไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ จึงชะลอการโอนเงินให้แก่
เกษตรกรเพื่อไม่ให้เป็นการจ่ายเงินซ้ าซ้อน ซึ่ง พณ. ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมการปกครอง และ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 เพื่อจัดส่ง
ข้อมูลที่ถูกต้องให้ ธ.ก.ส. เร่งรัดการจ่ายเงินให้เกษตรกรได้ทันภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อไป 

2. สถานการณ์ด้านการตลาด ผลการด าเนินมาตรการ ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว 
ข้าวเปลือกเจ้า ที่ความชื้นร้อยละ 15 ณ วันที่ 30 มกราคม 2560 ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนที่จะด าเนินโครงการ 
(15 พฤศจิกายน 2559) ดังนี ้

 

ชนิดข้าวเปลือก ราคาข้าวเปลือก (บาทต่อตัน) 
15 พฤศจิกายน 2559 30มกราคม 2560 การเปลี่ยนแปลง 

ข้าวหอมมะลิ 9,000 – 9,900 9,500 – 11,600 เพิ่มขึ้น 500 – 1,700 
ข้าวหอมมะลิ 
ภาคเหนือตอนล่าง/ภาคกลาง 

 

8,000 – 8,300 
 

9,000 – 9,500 
 

เพิ่มขึ้น 1,000 – 1,200 

ข้าวเหนียวเมล็ดยาว 10,120 – 11,000 11,200 – 13,000 เพิ่มขึ้น 1,080 – 2,000 
ข้าวเหนียวคละ 9,400 – 10,000 10,500 – 12,000 เพิ่มขึ้น 1,100 – 2,000 
ข้าวเจ้า 5% 7,200 – 7,500 7,300 – 8,000 เพิ่มขึ้น 100 - 500 
ข้าวปทุมธาน ี 8,000 – 8,100 8,200 – 8,500 เพิ่มขึ้น 200 - 400 

 
มติ ครม. : รับทราบตามที่ พณ. เสนอ และให้ กษ. พณ. มท. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของ สงป. และ สศช. 
ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 


