
                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ           กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2137 
ท่ี  กษ 0401.4/-                         วันท่ี    7  กรกฎาคม  2559 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  5 กรกฎาคม 2559 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 501  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
วาระที่ 9 เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง โครงการ 

ส่งเสริมสินเชือ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร     
         สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เก่ียวกับระยะเวลา 
การชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย ตามโครงการส่งเสริมสนิเช่ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่าง 
ครบวงจร จาก “ให้ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่ปีที่กู้ยืม” โดยขอ
แก้ไขเป็น “การกําหนดระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้เสร็จสิน้ตามโครงการ แยกตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน คือ 
หากเป็นเงินกู้เพ่ือพัฒนาแหล่งนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าในไร่อ้อย กําหนดชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไมเ่กิน 4 ปี 
และหากเป็นเงินกู้เพ่ือซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตร กําหนดชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี” ในกรอบวงเงิน
สินเช่ือปีละ 3,000 ล้านบาท จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยใช้จากวงเงิน 
10,000 ล้านบาท ของเงินกู้ยืมสินเช่ือเพ่ือส่งเสริมการปลูกอ้อย (เงินเก๊ียว) เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยกําหนด
อัตราดอกเบ้ียให้ชาวไร่อ้อยผู้กู้ชําระในอัตราร้อยละ 2 มีโรงงานนํ้าตาลเป็นผู้ค้ําประกัน 
  2. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพ่ือการปลูกอ้อยอย่างครบวงจร  
ซึ่งรวมถึงระยะเวลาโครงการ โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และสิ้นสุดการจ่ายเงินกู้ตามโครงการ ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2561 คุณสมบัติของผู้ขอกู้ พ้ืนที่ดําเนินการ รูปแบบการกู้เงินตามโครงการ หลักประกันเงินกู้ 
เอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ ขั้นตอนการเข้าร่วมและอนุมัติโครงการ การชําระหน้ีเงินกู้ และการ
ติดตามและรายงาน 
  3. เห็นชอบให้รัฐบาลรับภาระอัตราดอกเบ้ียส่วนเกินเพ่ือให้ชาวไร่อ้อยนําไปพัฒนาการปลูก
อ้อยให้มีประสทิธิภาพครบวงจร ให้กรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบ้ียประมาณ 922.50 ล้านบาท  
โดยกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ตามโครงการ แบ่งเป็นกลุ่ม ดังน้ี 
   (1) กรณีกลุม่ผูกู้้เป็นเกษตรกรรายบุคคล ดอกเบ้ียโครงการ = (MRR – 2%)  
หรือ = 5% โดยเกษตรกรจ่าย 2% และรฐัชดเชยส่วนต่าง 3% 
   (2) กรณีผู้กู้เป็นกลุ่มเกษตรกร ดอกเบ้ียโครงการ = (MLR – 1%) หรือ = 4%  
โดยเกษตรกรจ่าย 2% และรฐัชดเชยส่วนต่าง 2%  
 
 
 

(3) สําหรับ... 
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   (3) สําหรับกรณีการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ที่ขยายการให้สินเช่ือเพ่ิมเติม 
ในการจัดซื้อรถคีบอ้อย รถแทรกเตอร์ และรถบรรทุกอ้อย เห็นควรให้ขยายสินเช่ือเฉพาะรถคีบอ้อย สว่นรถ
แทรกเตอร์และรถบรรทุกอ้อย เห็นควรใช้อัตราดอกเบ้ีย (MLR – 1%) หรือ = 4% และรัฐไม่ต้องชดเชย 
ส่วนต่าง เน่ืองจากรัฐได้จัดหาแหล่งเงินกู้อัตราดอกเบ้ียตํ่าให้แล้ว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 10 เรือ่ง ขออนุมัติการดําเนนิงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม ้
ที่ประสบภัยแล้งปี 2559 
         สาระสําคัญ คือ  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดําเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร 
ชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง ปี 2559 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มถิุนายน 2559 เห็นชอบ
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนไม้ผลที่ประสบภัยแล้งปี 2559 ใหส้ามารถฟ้ืนฟูการผลิตไม้ผลทีไ่ด้รับ 
ความเสียหาย รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติต่อสวนไม้ผลเพ่ือประกอบอาชีพ
ชาวสวนผลไม้ได้อย่างย่ังยืน โดยมาตรการช่วยเหลือมี 4 มาตรการ ดังน้ี 
  1. มาตรการขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกู้เดิมของเกษตรกร ออกไปเป็นระยะเวลา 2 ปี  
นับถัดจากงวดชําระเดิม และลดดอกเบ้ียให้เกษตรกรอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียแทน
เกษตรกรให้ ธ.ก.ส. ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี ให้ช่วยเหลือเกษตรกรทัง้หมด 
จํานวนเป้าหมาย 95,000 ราย 
  2. มาตรการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือลงทุนสร้างแหล่งนํ้าสํารองและการบริหารจัดการนํ้า  
รายละไม่เกิน 130,000 บาท โดย ธ.ก.ส. คดิดอกเบ้ียในอัตรา MRR-2 (ปัจจุบัน MRR=7) และรฐับาล 
ชดเชยดอกเบ้ียให้ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกรอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีแรก โดยให้เกษตรกร 
จ่ายดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 2 เป็นเวลา 3 ปี และช่วยเหลือเกษตรกรทั้งหมด จํานวนเป้าหมาย 95,000 ราย
สําหรับกําหนดชําระคืน และหลักประกันเงินกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กําหนด ทั้งน้ี การดําเนินการ 
ในมาตรการน้ีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งนํ้าที่ทางราชการดําเนินการ 
ให้มาก่อน 
  3. มาตรการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือการปลูกทดแทนไมผ้ลชนิดเดิมหรือปรับเปลี่ยนไม้ผลชนิดอ่ืน
ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ อัตราไร่ละไม่เกิน 10,000 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ ให้แก่เกษตรกรประเภทเสียหาย
สิ้นเชิงที่เข้าร่วมโครงการให้ช่วยเหลือเกษตรกรทั้งหมด 11,600 ราย โดย ธ.ก.ส. คิดดอกเบ้ียในอัตรา MRR-2 
(ปัจจุบัน MRR=7) และรฐับาลชดเชยดอกเบ้ียให้ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกรอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน  
4 ปีแรก  สําหรับกําหนดชําระคืน และหลักประกันเงินกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กําหนด 
  4. มาตรการให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพดี การบริหารจัดการการผลิต 
และการตลาด ตลอดจนถึงระบบโลจิสติกส์ ให้ดําเนินการกับเกษตรกรเต็มจํานวนเป้าหมายทั้งหมด  
(95,000 ราย)  ทั้งประเภทเสียหายสิ้นเชิงและประเภทได้รับผลกระทบ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 

ทั้งน้ี.... 
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วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 9 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบ
วงจร

10 ขออนุมัติการดําเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท่ีประสบภัยแล้ง ปี 2559

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

1 

http://www.thaigov.go.th                                                             วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 
 
  วันน้ี (5 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี               
ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรปุสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่) พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาลใน 
    คดีอาญา พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต 
    ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกําหนดให้  
    ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์ก้ามปูต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการ
    ทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  6.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงซึ่งจะต้องออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า  
    พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จํานวน 2 ฉบับ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
 7.  เรื่อง   หลักเกณฑ์และแนวทาง เรื่อง ค่าบริการทางการแพทย์และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือ
    ในการรักษาพยาบาล  กรณีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์เหตุระเบิดแยกราชประสงค์
    วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข 
  8.  เรื่อง   มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการค้ํา 

   ประกันสินเช่ือ  เพ่ือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) 
   ของบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

 9.  เรื่อง  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง โครงการส่งเสริม
   สินเช่ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร 
 10.  เรื่อง  ขออนุมัติการดําเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง
   ปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

2 

 
ต่างประเทศ 

 
 11.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นําเอเชีย-ยุโรป  ครั้งที่ 11 
 12.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมร่วมกับทบวงการพลังงาน
   ปรมาณูระหว่างประเทศ  
 13.  เรื่อง   ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ   
   ครั้งที่ 40 

แต่งต้ัง 
 
 14.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สํานัก 
   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
 15.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 16.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
   (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
 17.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานของ 
   กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตําแหน่งนอกเหนือวาระ)  
 18.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
   ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ  
 19.  เรื่อง  แต่งต้ังอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์อัลรัสมียะห ์(หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ 
   ทางการ)  
 20.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
   ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยให้รับข้อสังเกตของ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประกอบการพิจารณาด้วย   แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่) พ.ศ. .... เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยาม
กําหนดให้โรงงานมีการจัดทําการประกันภัย   หลักประกันหรือกองทุนสําหรับเยียวยาความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก   กําหนดให้มีผู้ตรวจสอบเอกชนซึ่งสามารถตรวจสอบโรงงานหรือเครื่องจักรได้   กําหนด
หน้าที่ของผู้ประกอบกิจการโรงงานขนาดใหญ่   กําหนดให้การเร่ิมประกอบกิจการของโรงงานต้องขออนุญาต   
กําหนดหลักเกณฑ์การขยายโรงงาน   กําหนดอายุใบอนุญาตตรวจสอบหรือรับรอง  วิธีการออกใบแทนใบอนุญาต
ตรวจสอบและหรือรับรอง  กําหนดการส้ินอายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน   กําหนดวิธีการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  กําหนดระยะเวลาในการต่ออายุของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน   กําหนด
หลักเกณฑ์การรับโอนใบอนุญาต  กําหนดหลักเกณฑ์การเลิกประกอบกิจการโรงงาน  กําหนดบัญชีอัตรา
ค่าธรรมเนียมใหม่  เพ่ิมบทลงโทษ   และกําหนดบทเฉพาะกาล 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาลในคดีอาญา พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบดังน้ี  
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับตามคําสั่งศาลใน
คดีอาญา พ.ศ. ....  ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดย
ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  2. รับทราบแผนการจัดทํากฎหมายลําดับรองและกรอบระยะเวลาของร่างพระราชบัญญัติตามท่ี
สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้ศาลอาจมีคําสั่งแต่งต้ังบุคคลใดเป็นผู้กํากับดูแลผู้ถูกปล่อยช่ัวคราวโดยให้มีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย  
  2. กําหนดให้เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ได้รับการปล่อยช่ัวคราวในช้ันศาล ซึ่งหลบหนี
และได้ส่งตัวต่อศาลแล้วให้ผู้แจ้งความนําจับมีสิทธิได้รับเงินสินบน และเจ้าหน้าที่ผู้จับมีสิทธิได้รับเงินรางวัล  
  3. กําหนดหลักเกณฑ์การขอรับเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย และหลักเกณฑ์การขอรับเงินสินบน
หรือเงินรางวัล โดยให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินย่ืนคําร้องต่อศาลช้ันต้นที่พิจารณาคดี ภายในสิบห้าวันนับแต่เสร็จสิ้นภารกิจ  
  4. กําหนดหลักเกณฑ์ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย เงินสินบน และเงินรางวัลแก่ผู้มีสิทธิ
ได้รับ ให้เบิกจ่ายจากเงินค่าปรับตามคําพิพากษาในคดีอาญา ก่อนนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้น
เสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
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  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  2. กําหนดให้ยกเลิก  
   2.1 พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. 2547  
   2.2 พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  
  3. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นไปตามมาตรฐานใดมาตรฐาน
หน่ึง ดังน้ี  
   3.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน คือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 20-2559  
   3.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน คือ มาตรฐานเลขที่ มอก. 24-2559 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์ก้ามปู
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์ก้ามปูต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ 
และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟิวส์ก้ามปูต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 
พ.ศ. 2530  
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต 
และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไป
ประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  รง. เสนอว่า โดยที่กฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการ
ทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ได้กําหนดแบบใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวไว้สองลักษณะสําหรับคนต่างด้าว
ทั่วไปที่ได้รับอนุญาตทํางานจากนายทะเบียนและคนต่างด้าว ซึ่งมีภูมิลําเนาและเป็นคนสัญชาติของประเทศที่มี
ชายแดนติดกับประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตทํางานจากนายทะเบียนตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทํางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 รวมท้ังกําหนดให้การขอรับใบอนุญาตทํางานต้องย่ืนคําขอ ณ ท้องที่อันเป็นที่ต้ังของ
สถานที่ทํางานของคนต่างด้าวเท่าน้ัน ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ดังน้ัน เพ่ือให้
กระทรวงแรงงานสามารถกําหนดรูปแบบใบอนุญาตทํางานที่ออกให้แก่คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา 
ซึ่งได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเพ่ือรอการส่งกลับสามารถทํางานในราชอาณาจักรได้         
ตามแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวปี 2559 ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้



 

 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

5 

กําหนดไว้ ให้มีผลใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงว่า
ด้วยการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการแจ้งการทํางานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                
มาเพ่ือดําเนินการ  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  แก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการขอรับใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต และการแจ้งการทํางาน
ของคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ดังน้ี  
  1. กําหนดให้ใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 30 วรรคสอง เป็นไปตามแบบ
ที่อธิบดีกรมการจัดหางานกําหนด  
  2. เพ่ิมวิธีการย่ืนคําขอและการแจ้งการทํางานตามที่กําหนดไว้ในข้อ 36 วรรคสอง โดยให้อธิบดี
กรมการจัดหางานกําหนดให้ย่ืนคําขอหรือแจ้งด้วยวิธีการอ่ืนได้  
 
6.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงซ่ึงจะต้องออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม จํานวน 2 ฉบับ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534  และร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้า               
พ.ศ. .... จํานวน 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  และให้ พณ. พิจารณาเร่งรัดปรับปรุงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เพ่ือให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
            สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวงท้ัง 2 ฉบับ มีดังน้ี  
            1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า 
พ.ศ. 2534  เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 เก่ียวกับการขอจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ เคร่ืองหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม และสัญญาอนุญาตให้ใช้เครื่องหมาย
การค้า เครื่องหมายบริการ ต้ังแต่ขั้นตอนในการย่ืนคําขอจดทะเบียน การประกาศโฆษณาคําขอ การคัดค้าน การเพิก
ถอนคําขอ การโอนสิทธิและการรับมรดกสิทธิในคําขอ จนถึงขั้นตอนการรับจดทะเบียน การต่ออายุ และการรับใบ
แทนการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน 
            2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้า พ.ศ. ....  เป็นการปรับปรุง
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เช่น คําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ
เครื่องหมายร่วม คําคัดค้านการขอจดทะเบียน คําขอโอนสิทธิ คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง คําอุทธรณ์ เพ่ือให้เป็นไปตาม
อัตราค่าธรรมเนียมไม่เกินท้ายพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 รวมทั้งลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า            
แก่นิติบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากําไร หรือหน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
7. เรื่อง  หลักเกณฑ์และแนวทาง เรื่อง ค่าบริการทางการแพทย์และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล  
กรณีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์เหตุระเบิดแยกราชประสงค์วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ของกระทรวงสาธารณสุข 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 
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  1. เห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทาง เรื่อง ค่าบริการทางการแพทย์และเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือในการ
รักษาพยาบาล   กรณีผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์เหตุระเบิดแยกราชประสงค์วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ทั้งน้ี  ในส่วนที่
กําหนดให้กระทรวงการต่างประเทศรวบรวมรายช่ือชาวต่างชาติที่แจ้งความประสงค์ขอรับเงินเหมาจ่ายช่วยเหลือใน
การรักษาพยาบาลให้กระทรวงสาธารณสุขภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 น้ัน   เน่ืองจากขณะน้ีพ้นกําหนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ว   จึงเห็นควรให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว   และในส่วนที่
กําหนดให้เบิกจ่ายงบประมาณในเร่ืองน้ีให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2559 น้ัน  เห็นสมควรให้เบิกจ่าย
งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559  
  2 .ให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  สํานักงบประมาณ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงยุติธรรม   กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดสํานักนายกรับมนตรี  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  จัดทํากฎหมายหรือระเบียบ  เงื่อนไข  และ
วิธีการในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาที่ครอบคลุมในทุกกรณีทั้งเหตุการณ์ภัยพิบัติ  สาธารณภัย   เหตุการณ์ทาง
การเมือง  หรือการก่อการร้าย  ครอบคลุมการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทุกประเภท  เช่น   กรณีเสียชีวิต                
ทุพพลภาพ   บาดเจ็บ  และควบคุมบุคคลทุกกลุ่ม เช่น   เจ้าหน้าที่รัฐ   ประชาชน   ชาวต่างชาติ   เพ่ือให้การให้
ความช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐมีหลักเกณฑ์มาตรฐานและเกิดความชัดเจนต่อไป 
 
8. เรื่อง  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่านโครงการค้ําประกันสินเชื่อ 
เพื่อผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรมผ่าน 
โครงการค้ําประกันสินเชื่อเพ่ือผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม (Start-up & Innovation) ของบรรษัทประกัน 
สินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม  ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ   
 สาระสาํคญัของเร่ือง  
 กค. รายงานว่า  โครงการคํ้าประกันสินเช่ือเพ่ือผู้ประกอบการใหมแ่ละนวัตกรรม (Start-up & 
Innovation) มีหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังน้ี 
 

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ 
 

- เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ที่รัฐให้การส่งเสริมเป็นพิเศษทั้งกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ 
(Start–up SMEs) กลุ่มผู้ประกอบการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(Innovation & Technology SMEs) ที่มีศกัยภาพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
จากสถาบันการเงินได้เพ่ิมขึ้น 
- เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของ SMEs และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมใน
ประเทศ ส่งผลต่อการเพิ่มของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP)ของ SMEs และ GDP ของประเทศ 
- เพ่ือบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายของภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้การ
ช่วยเหลือ SMEs ในกลุ่มนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมมาก
ย่ิงขึ้น
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วงเงินค้ําประกันโครงการ 10,000 ล้านบาท
ลักษณะการคํ้าประกัน Package Guarantee Scheme
อายุการคํ้าประกันโครงการ ไม่เกิน 10 ปี
วงเงินค้ําประกันต่อราย SMEs  กรณี SMEs ประเภทบคุคลธรรมดา (รวมทุกสถาบันการเงิน)  

- ผู้ประกอบการใหม่ (Start–up SMEs) ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย 
- ผู้ประกอบการนวัตกรรม เทคโนโลย ี(Innovation Technology SMEs)          
ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย  
 กรณี SMEs ประเภทนิติบคุคล )รวมทุกสถาบนัการเงิน(  
- ผู้ประกอบการใหม่ (Start–up SMEs) ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย 
- ผู้ประกอบการนวัตกรรม เทคโนโลยี ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย  
ทั้งน้ี  อยู่ภายใต้ข้อกําหนดของบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาด
ย่อม (บสย.)

ค่าธรรมเนียมค้ําประกัน ร้อยละ 1-2 ต่อปีของวงเงินค้ําประกันตลอดอายุการคํ้าประกันโครงการ
โดยธนาคารเป็นผู้พิจารณาตามความเสี่ยงของลูกค้า  ทั้งน้ีค่าธรรมเนียม
ค้ําประกันในปีแรกรัฐบาลเป็นผู้รับภาระแทน SMEs 

ระยะเวลารับคําขอค้ําประกัน ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ในแต่ละรอบปีถือเป็น 1 Package)
คุณสมบัติ SMEs 1. เป็น SMEs ที่มีทรัพย์สินถาวร )ไม่รวมที่ดิน (ไม่เกิน 200 ล้านบาท  

2. เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มสีญัชาติไทย 
3. เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อ 
ศีลธรรมอันดี 
4. เป็น SMEs ที่ได้รับสินเช่ือใหม่และจะต้องไม่นําไปชําระหน้ีเดิมกับ        
ผู้ให้กู้ 
5. เป็น SMEs ที่เป็นลูกหน้ีปกติตามเกณฑ์ข้อกําหนดของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย 
6. กรณี SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่  
  6.1 มีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี โดยพิจารณาจากการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หรือการจดทะเบียนการค้า  หรือเอกสารทางราชการ หรือเอกสารอ่ืนใดที ่
บสย. เห็นชอบ 
  6.2 ผ่านการฝึกอบรมหรืออยู่ระหว่างการดําเนินการเพ่ือเข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตรการบรหิารจัดการธุรกิจ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ  ที่ บสย. เห็นชอบ 
6. กรณี SMEs ที่เป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม เทคโนโลยี  
)Innovation Technology SMEs) 

7.1 เป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรมใหม่  )Innovation   (หรือสินค้า /บริการ/
กระบวนการ ที่มีความแตกต่างจากเดิม  )Differentiation) โดยธนาคาร
เป็นผู้รับรองและยืนยัน  

7.2  เป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี ที่มีรายชื่อผ่านการ
พ ิจ ารณาค ุณสมบ ัต ิจากหน ่วยงานร ัฐ  ได ้แก ่ สําน ักงานพ ัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  สํานักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ บสย .เห็นชอบ

ความรับผิดชอบในการจ่ายค่าประกัน
ชดเชยของ บสย. 

 บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยตามภาระหน้ีต้นเงินคงเหลือแต่ไม่เกินวงเงินค้ํา
ประกัน เมื่อสถาบันการเงินได้ดําเนินคดีกับ SMEs แล้ว 
 บสย. จ่ายคา่ประกันชดเชยเมื่อล่วงพ้นกําหนด 1 ปี นับแต่วันที่ออก
หนังสือค้ําประกัน  
 บสย  .จ่ายค่าประกันชดเชยในแต่ละ Package ไม่เกินค่าธรรมเนียม
รับบวกเงินสมทบที่ได้รับการเบิกจ่ายจากรัฐบาลร้อยละ 15 และเงิน

สมทบของ บสย .ในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินอนุมัติค้ําประกัน ทั้งน้ี เงิน
สมทบส่วนแรกจากรัฐบาลร้อยละ 15 แบ่งจ่ายเป็นรายปี ในเวลา 5 ปี
แรก 
 ในอัตราร้อยละ 4.5 ร้อยละ 4.5 ร้อยละ 2 ร้อยละ 2 และร้อยละ 2 
ของวงเงินอนุมัติค้ําประกันตามลําดับ และเงินสมทบส่วนที่สองจาก บสย .
ร้อยละ 2 ของวงเงินอนุมัติค้ําประกัน โดย บสย  .จะจ่ายเมื่อ ค่าธรรมเนียม
รับและเงินสมทบจากรัฐบาลเต็มจํานวนแล้ว  
 บสย.จะรับผิดจ่ายค่าประกันชดเชยไม่เกินร้อยละ 100 ของภาระค้ํา
ประกันที่ออกให้แก่ SMEs แต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายจากเงิน
ค่าธรรมเนียมรับหรือจากเงินสมทบจากรัฐบาล  ทั้งน้ี เมื่อการจ่ายจาก
เงินสมทบจากรัฐบาลเกินร้อยละ 11 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของวงเงิน
อนุมัติค้ําประกันแต่ละ Package บสย. จะรับผิดจ่ายค่าประกันชดเชยไม่
เกินร้อยละ 80 ของภาระคํ้าประกันที่ออกให้แก่ SMEs แต่ละราย   
แต่หากการจ่ายจากเงินสมทบจากรัฐบาลเต็มจํานวนร้อยละ 15 ของ
วงเงินอนุมัติค้ําประกันแต่ละ Package แล้ว บสย. จะรับผิดจ่ายค่า
ประกันชดเชยไม่เกินร้อยละ 50 ของภาระค้ําประกันที่ออกให้แก่ SMEs 
แต่ละราย ทั้งน้ี ไม่เกินค่าธรรมเนียมรับบวกเงินสมทบร้อยละ 17 ของ
วงเงินอนุมัติค้ําประกัน

การสนับสนุนจากรัฐบาล 
 

 บสย. ขอรับเงินสมทบการจ่ายค่าประกันชดเชย และค่าธรรมเนียม
ค้ําประกันในปีแรกจากรัฐบาล จํานวน 1,700 ล้านบาท ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 
1.  เงินสมทบท่ีขอรับการเบิกจ่ายจากรัฐบาลอัตราร้อยละ 15 ของ
วงเงินอนุมัติค้าํประกันจํานวน 1,500 ล้านบาท (ร้อยละ 15x10,000) 
โดย บสย.จะสรุปยอดอนุมัติค้ําประกัน ณ สิ้นปี เพ่ือนําเสนอขอเงิน
สมทบการจ่ายค่าประกันชดเชยจากรัฐบาลในปีถัดไป 
2.  ค่าธรรมเนียมค้ําประกันให้กับ SMEs ในปีแรกจํานวน  
200  ล้านบาท  (ร้อยละ 2x10,000)

ผลเชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับ  ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่รัฐบาลต้องการส่งเสริม ให้เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนได้ประมาณ 5,000 ราย  
 ก่อให้เกิดสินเช่ือในระบบสถาบันการเงิน 10,000 ล้านบาท
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9. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง โครงการส่งเสริมสินเชื่อเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เก่ียวกับระยะเวลาการชําระ
คืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ีย ตามโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร จาก “ให้
ชําระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่ปีที่กู้ยืม” โดยขอแก้ไขเป็น “การกําหนด
ระยะเวลาการชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นตามโครงการ แยกตามวัตถุประสงค์การกู้เงิน คือ หากเป็นเงินกู้เพ่ือพัฒนาแหล่ง
นํ้าและการบริหารจัดการน้ําในไร่อ้อย กําหนดชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 4 ปี และหากเป็นเงินกู้เพ่ือซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตร กําหนดชําระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 6 ปี” ในกรอบวงเงินสินเช่ือปีละ 3,000 ล้านบาท จาก
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยใช้จากวงเงิน 10,000 ล้านบาท ของเงินกู้ยืมสินเช่ือเพ่ือ
ส่งเสริมการปลูกอ้อย (เงินเก๊ียว) เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยกําหนดอัตราดอกเบ้ียให้ชาวไร่อ้อยผู้กู้ชําระในอัตราร้อยละ 
2 มีโรงงานนํ้าตาลเป็นผู้ค้ําประกัน 
  2. เห็นชอบแนวทางปฏิบัติตามโครงการส่งเสริมสินเช่ือเพ่ือการปลูกอ้อยอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึง
ระยะเวลาโครงการ โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 และสิ้นสุดการจ่ายเงินกู้ตามโครงการ ภายในวันที่ 30 
กันยายน 2561 คุณสมบัติของผู้ขอกู้ พ้ืนที่ดําเนินการ รูปแบบการกู้เงินตามโครงการ หลักประกันเงินกู้ เอกสาร
ประกอบการขออนุมัติโครงการ ขั้นตอนการเข้าร่วมและอนุมัติโครงการ การชําระหน้ีเงินกู้ และการติดตามและ
รายงาน 
  3. เห็นชอบให้รัฐบาลรับภาระอัตราดอกเบ้ียส่วนเกินเพ่ือให้ชาวไร่อ้อยนําไปพัฒนาการปลูกอ้อยให้มี
ประสิทธิภาพครบวงจร ให้กรอบวงเงินงบประมาณชดเชยดอกเบี้ยประมาณ 922.50 ล้านบาท โดยกําหนดอัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ตามโครงการ แบ่งเป็นกลุ่ม ดังน้ี 
   (1) กรณีกลุ่มผู้กู้เป็นเกษตรกรรายบุคคล ดอกเบ้ียโครงการ = (MRR – 2%) หรือ = 5% 
โดยเกษตรกรจ่าย 2% และรัฐชดเชยส่วนต่าง 3% 
   (2) กรณีผู้กู้เป็นกลุ่มเกษตรกร ดอกเบ้ียโครงการ = (MLR – 1%) หรือ = 4% โดย
เกษตรกรจ่าย 2% และรัฐชดเชยส่วนต่าง 2%  
   (3) สําหรับกรณีการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร ที่ขยายการให้สินเช่ือเพ่ิมเติมในการ
จัดซื้อรถคีบอ้อย รถแทรกเตอร์ และรถบรรทุกอ้อย เห็นควรให้ขยายสินเช่ือเฉพาะรถคีบอ้อย ส่วนรถแทรกเตอร์และ 
รถบรรทุกอ้อย เห็นควรใช้อัตราดอกเบ้ีย (MLR – 1%) หรือ = 4% และรัฐไม่ต้องชดเชยส่วนต่าง เน่ืองจากรัฐได้จัดหา
แหล่งเงินกู้อัตราดอกเบ้ียตํ่าให้แล้ว 
 
10. เรื่อง ขออนุมัติการดําเนนิงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้งปี 2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการดําเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ประสบภัยแล้ง          
ปี 2559 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า 
  คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เห็นชอบ
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนไม้ผลที่ประสบภัยแล้งปี 2559 ให้สามารถฟ้ืนฟูการผลิตไม้ผลที่ได้รับความ
เสียหาย รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีแนวทางปฏิบัติต่อสวนไม้ผลเพ่ือประกอบอาชีพชาวสวนผลไม้
ได้อย่างย่ังยืน โดยมาตรการช่วยเหลือมี 4 มาตรการ ดังน้ี 
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  1. มาตรการขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกู้เดิมของเกษตรกร ออกไปเป็นระยะเวลา 2 ปี นับถัด
จากงวดชําระเดิม และลดดอกเบ้ียให้เกษตรกรอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียแทนเกษตรกรให้                
ธ.ก.ส. ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน 200,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี ให้ช่วยเหลือเกษตรกรทั้งหมด จํานวนเป้าหมาย 
95,000 ราย 
  2. มาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อลงทุนสร้างแหล่งน้ําสํารองและการบริหารจัดการน้ํา รายละไม่
เกิน 130,000 บาท โดย ธ.ก.ส. คิดดอกเบ้ียในอัตรา MRR-2 (ปัจจุบัน MRR=7) และรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให้                
ธ.ก.ส. แทนเกษตรกรอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีแรก โดยให้เกษตรกรจ่ายดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 2 
เป็นเวลา 3 ปี และช่วยเหลือเกษตรกรทั้งหมด จํานวนเป้าหมาย 95,000 รายสําหรับกําหนดชําระคืน และ
หลักประกันเงินกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กําหนด ทั้งน้ี การดําเนินการในมาตรการน้ีเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนด้านแหล่งนํ้าที่ทางราชการดําเนินการให้มาก่อน 
  3. มาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปลูกทดแทนไม้ผลชนิดเดิมหรือปรับเปลี่ยนไม้ผลชนิดอ่ืนที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ อัตราไร่ละไม่เกิน 10,000 บาท รายละไม่เกิน 30 ไร่ ให้แก่เกษตรกรประเภทเสียหายสิ้นเชิง
ที่เข้าร่วมโครงการให้ช่วยเหลือเกษตรกรทั้งหมด 11,600 ราย โดย ธ.ก.ส. คิดดอกเบ้ียในอัตรา MRR-2 (ปัจจุบัน 
MRR=7) และรัฐบาลชดเชยดอกเบ้ียให้ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกรอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 4 ปีแรก               
สําหรับกําหนดชําระคืน และหลักประกันเงินกู้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธ.ก.ส. กําหนด 
  4. มาตรการให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องการผลิตไม้ผลคุณภาพดี การบริหารจัดการการผลิต และ
การตลาด ตลอดจนถึงระบบโลจิสติกส์ ให้ดําเนินการกับเกษตรกรเต็มจํานวนเป้าหมายทั้งหมด (95,000 ราย)             
ทั้งประเภทเสียหายสิ้นเชิงและประเภทได้รับผลกระทบ 
  พื้นที่ดําเนินการ 35 จังหวัด มีดังน้ี 
  ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี               
จังหวัดสระบุรี และจังหวัดอ่างทอง  
  ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และ
จังหวัดตราด 
  ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
  ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่            
จังหวัดลําพูน จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดพิจิตร  จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบ่ี จังหวัดตรัง จังหวัดชุมพร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี                
จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสตูล และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

ต่างประเทศ 
 
11. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นําเอเชีย-ยุโรป  ครั้งที่ 11 
  คณะ รั ฐ ม นต รี มี ม ติ เ ห็ น ช อบต ามที่ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ( กต . )  เ ส น อ ดั ง น้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมผู้นําเอเชีย-ยุโรป  ครั้งที่ 11 (11th  Asia-Europe 
Meeting - ASEM 11) ทั้ง 2 ฉบับ  ได้แก่  แถลงการณ์ประธาน (Chair’s Statement) และปฏิญญาอูลานบาตอร์ 
(Ulaanbaatar Declaration) และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมให้ความเห็นชอบเอกสารดังกล่าว 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กต. รายงานว่า 
  1. นายกรัฐมนตรีมีกําหนดเข้าร่วมการประชุม ASEM 11 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2559              
ณ กรุงอูลานบาตอร์  มองโกเลีย  โดยในการประชุมดังกล่าว จะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม 2 ฉบับ ได้แก่ 
(1) แถลงการณ์ประธาน (Chair's Statement) และ (2) ปฏิญญาอูลานบาตอร์ (Ulaanbaatar Declaration)  
  2. ร่างแถลงการณ์ประธาน แสดงถึงความมุ่งมั่นของสมาชิก ASEM ในการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างเอเชียกับยุโรปในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาอย่างย่ังยืน  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การบริหาร
จัดการภัยพิบัติ  การรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจโลก  การขยายการค้าและการลงทุน  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และ
นวัตกรรมการส่งเสริมความเช่ือมโยง  รวมท้ังยํ้าถึงความสําคัญของบทบาทของสหประชาชาติ  และการร่วมกันแก้ไข
ปัญหาในภูมิภาคและระหว่างประเทศ  เช่น  ความมั่นคงทางทะเล  การต่อต้านการก่อการร้าย  และการโยกย้ายถิ่น
ฐานแบบไม่ปกติ 
  3. ร่างปฏิญญาอูลานบาตอร์ เน้นยํ้าถึงความสําเร็จที่ผ่านมาของ ASEM เช่น  การเป็นเวทีหารือ
เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  การสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนในด้านต่างๆ  รวมท้ังระบุวิสัยทัศน์
ของ ASEM ในทศวรรษที่ 3 ได้แก่ 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ความเป็นหุ้นส่วน  2) ส่งเสริมความร่วมมือให้
เกิดประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม 3) ส่งเสริมความเชื่อมโยง  4) การปรับปรุงกระบวนการทํางานของ ASEM 
  4. การให้ความเห็นชอบต่อเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและ
ความพร้อมของไทยในการสนับสนุนการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ในกรอบ ASEM ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิก ASEM แล้วแสดงจุดยืนร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ  
  5. แถลงการณป์ระธานและปฏิญญาอูลานบาตอร์ได้ระบุถึงประเด็นต่าง  ๆ ที่ไทยให้ความสําคัญและ
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยหลายประการ เช่น การพัฒนาอย่างย่ังยืน  การส่งเสริมความ
เช่ือมโยงในมิติต่าง ๆ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ดังน้ัน การร่วมให้ความเห็นชอบต่อ
เอกสารทั้งสองฉบับจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวระหว่างไทยกับสมาชิก ASEM ต่อไป 
  6. โดยที่ร่างเอกสารทั้งสองฉบับมีสาระสําคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของสมาชิก
ASEM เพ่ือตระหนักถึงความสําเร็จที่ผ่านมาของ ASEM และเพ่ือกําหนดทิศทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน
ในอนาคต  โดยมิได้มีถ้อยคําหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ  ร่างเอกสาร            
ทั้ง 2 ฉบับ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ   และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 23 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. 2557 
 
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่าง
ประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมร่วมกับ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) ในประเทศไทย 
จํานวน 3 รายการ และให้สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติดําเนินการประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือแจ้ง
ให้คณะผู้แทนถาวรไทยประจํากรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ทราบและแจ้งทบวง IAEA ตามแนวทางปฏิบัติ
ต่อไป ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ โดยให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับ
ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศในประเด็นเก่ียวกับเร่ืองการให้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันไปดําเนินการต่อไป
ด้วย 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  วท. รายงานว่า  
  1. กต. โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้แจ้งสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ วท. ในฐานะ             
ผู้ประสานงานแห่งชาติระหว่างประเทศกับ IAEA ว่า IAEA ได้ขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
ร่วมกับ IAEA จํานวน 3 รายการ ดังน้ี  
 

การประชุม วัตถุประสงค ์ วันที่จัด/หน่วยงาน 
เจ้าภาพ/ผู้เขา้ร่วม 

การประชุม First Project 
Coordination Meeting on 
the Applications of 
Emerging 
Radiopharmaceuticals for 
Targeted Therapy 

เพ่ือประเมินสถานะปัจจุบันของการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพและการประยุกต์ใช้ทาง
คลีนิกของเภสัชรังสีเพ่ือใช้ในการรักษา 
รวมทั้งให้ข้อมลูเก่ียวกับพัฒนาการล่าสุดใน
เรื่องน้ี ตลอดจนให้ความเห็นชอบต่อแนว
ทางการดําเนินโครงการน้ีต่อไป 

- 11-15 กรกฎาคม 2559  
- สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
- 25 คน จากประเทศท่ีได้รับ
เชิญและผูแ้ทนจาก IAEA  

การประชุม Regional 
Coordinating Meeting  

เพ่ือทบทวนความก้าวหน้าของกิจกรรม
ภายใต้โครงการดังกล่าว ทั้งในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค รวมทั้ง จดัทําร่างเอกสาร 
“Regional Document Resource” 
เก่ียวกับการใช้และการประยุกต์ใช้ที่เป็นไป
ได้ของเทคนิคการฉายรังสีอาหาร เพ่ือช่วยลด
ความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงทางอาหารท่ี
เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
 

-22-26 สิงหาคม 2559  
- สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
- 40 คน จากประเทศท่ีได้รับ
เชิญและผูแ้ทนจาก IAEA  

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
Workshop on Developing 
a Quality Framework to 
Enhance Patient Care in 
Diagnostic Radiology  

เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้เข้าร่วม 
และแนะนําเครื่องมือที่ใช้พัฒนากรอบที่
กําหนดมาตรฐานเชิงคุณภาพ (Quality 
Framework)  

- 3-11 ตุลาคม 2559  
- คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- 40 คน จากประเทศท่ีได้รับ
เชิญและผูแ้ทนจาก IAEA 

  
  2. ในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทั้ง 3 รายการ IAEA จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด             
ในการดําเนินการจัด รวมถึงค่าใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมการประชุม (ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ค่าที่พัก และค่าเบ้ียเลี้ยง) 
  
13. เรื่อง  ท่าทีของราชอาณาจักรไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ  ครั้งที่ 40 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ  ดังน้ี  

1. เห็นชอบท่าทีของราชอาณาจักรไทยต่อวาระการประชุมที่เก่ียวข้อง ดังน้ี   
1.1 วาระที่ 40 COM 7B.90  รายงานสถานภาพการอนุรักษ์พ้ืนที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น –  

เขาใหญ่  
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(1) เห็นชอบให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยช้ีแจงทํา 
ความเข้าใจและโน้มน้าวคณะกรรมการมรดกโลก  21 ประเทศ องค์กรที่ปรึกษา และศูนย์มรดกโลก เพ่ือไม่ให้พ้ืนที่
กลุ่มป่าดงพญาเย็น  - เขาใหญ่ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย  
    (2) มอบหมายกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช จัดเตรียมข้อมูล
สนับสนุนคณะผู้แทนไทย ได้แก่  

(2.1) ข้อมูลด้านสถิติการจับกุมผู้ลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง และข้อมูลเชิง 
พ้ืนที่ที่ระบุจํานวนของประชากรไม้พะยูงที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงผลการดําเนินการต้ังแต่เดือนตุลาคม                 
2558 - ปัจจุบัน  

(2.2) ข้อมูลสรุปผลการหารือกับประเทศเพ่ือนบ้านเก่ียวกับแนวทางแก้ไข 
ปัญหาการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง 

(2.3) ข้อมลูผลการดําเนินงานตามแผนงานขับเคลื่อน (Roadmap)  ที่ได้ 
ดําเนินการต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน  
   1.2 วาระที่ 40COM 8B.11  การข้ึนทะเบียนแหล่งมรดกโลกพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน  
    (1) เห็นชอบให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยและรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยช้ีแจงทํา
ความเข้าใจและโน้มน้าวคณะกรรมการมรดกโลก 21 ประเทศ องค์กรที่ปรึกษา  และศูนย์มรดกโลก  เก่ียวกับ
สถานการณ์และวิถีชีวิตชาวกะเหร่ียงในพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน และสนับสนุนไทยในการขอปรับแก้ร่างข้อมติที่จะ
ส่งผลต่อการดําเนินงานของไทยในอนาคต  
    (2) ให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  และ ทส. โดยกรมอุทยานแห่งชาติ             
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดคณะผู้แทน พร้อมด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปหารือด้านเทคนิคเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการกําหนดขอบเขตของการข้ึน
ทะเบียนพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกกับเจ้าหน้าที่ของเมียนมาร์  
   1.3 วาระที่ 40COM 8B.23 การขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระ
บาท จังหวัดอุดรธานี   
   (1) ให้ถอน (Withdraw)  วาระการนําเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเป็นมรดก
โลกออกจากวาระการประชุมที่ 40COM 8B.23   
   (2) มอบหมายให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะ
หน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ดําเนินการประสานศูนย์มรดกโลกเพ่ือดําเนินการตามข้อ (1)  
  3. กรณีมีประเด็นอ่ืนที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการ
พิจารณากําหนดท่าทีในประเด็นน้ัน ๆ  ทั้งน้ี ให้คณะผู้แทนไทยพิจารณาร่วมกันระหว่างการประชุมคณะกรรมการ
มรดดโลกสมัยสามัญ  ครั้งที่ 40 โดยคํานึงถึงหลักการของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ และข้อมูลด้านเทคนิคและวิชาการจากองค์กรที่ปรึกษา 
  4. เห็นชอบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ              
ครั้งที่ 40 โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะ  และ
เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุงปารีสเป็นรองหัวหน้าคณะและผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องประกอบด้วย กต. 
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)   กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  และ ทส. โดยมอบหมายให้ผู้แทน ทส. เป็นเลขานุการ 
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แต่งต้ัง 
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายสมโภชน์               
ราชแพทยาคม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารต้น) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง               
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี(นักบริหารสูง) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่จะว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายรัศม์ ชาลีจันทร์                 
รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซัมบิก 
เน่ืองจากมีการเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาปูโต สาธารณรัฐโมซมับิก ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผูร้ับ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
16. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ               
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายพสุ โลหารชนุ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม  
  2. นายมงคล พฤกษ์วัฒนา ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง   
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
17. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดําเนนิงานของกองทุนสนับสนนุการสร้าง
เสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตําแหน่งนอกเหนอืวาระ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์
ทิพวรรณ หลอ่สุวรรณรัตน ์ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิด้านการประเมินผลในคณะกรรมการประเมินผล
การดําเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 
2559 เป็นต้นไป  
 
18. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแหง่ชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแหง่ชาติ จํานวน 12 
คน ดังน้ี 1. นางอรพนิท์ วงศ์ชุมพศิ ด้านสิ่งแวดล้อม 2. ศาสตราจารย์เผดิมศักด์ิ จารยะพันธุ์ ด้านวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเล 3. ศาสตราจารย์ชุมพร ปัจจุสานนท ์ด้านนิติศาสตร์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสด์ิ ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5. นายปีติพงศ์ พึง่บุญ ณ อยุธยา ด้านเศรษฐศาสตร์ 6. นายอดิศกัด์ิ 
ทองไข่มุกต์ ด้านทรัพยากรธรณี 7. นายประวิทย์  อินอ่วม ผู้แทนชุมชนชายฝั่งพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ กรุงเทพฯ สมทุรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี 8. นายไพวัลย์ สิอ้ิน ผูแ้ทนชุมชนชายฝั่งพ้ืนที่จังหวัด
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ตราด จันทบุรี ระยอง 9. นายประมวล รัตนานพุงศ์ ผู้แทนชุมชนชายฝั่งพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์
ธานี 10. นายวชิรพงศ์ สกุลรัตน์  ผูแ้ทนชุมชนชายฝั่งพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส 
11. นายธนู แนบเนียร ผูแ้ทนชุมชนชายฝั่งพ้ืนที่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต 12. นายบรรจง นฤพรเมธี  ผู้แทนชุมชน
ชายฝั่งพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี ตรัง สตูล ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป 
 
19. เรื่อง แต่งต้ังอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์อัลรสัมียะห์ (หัวหนา้คณะผู้แทนฮัจย์ทางการ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายอรุณ บุญชม รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย เป็นอะมีรุ้ลฮัจย์ หรือรออิสบิซาตุลฮัจย์อัลรัสมียะห์ (หัวหน้าคณะผู้แทนฮัจย์ทางการ) ประจําปี 2559  
(ฮ.ศ. 1437) ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ  
 
20. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ              
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ             
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านส่งเสริมสุขภาพ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ )                  
(ด้านสาธารณสุข) สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  
  2. นายบุญชัย ธีระกาญจน์ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เช่ียวชาญ) สํานักงานปลัดกระทรวง 
ดํารงตําแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

------------------------------------------------------------- 
 


