
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2135 
ท่ี  กษ 0401.4/869                         วันท่ี  24  ธันวาคม  2558 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 501 
ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
วาระที่ 2 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อดําเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกร 

ชาวสวนยาง 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเพ่ือดําเนินโครงการชดเชยราย 

ได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ภายในวงเงินงบประมาณ  
จํานวน 307,998,400 บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ประกอบด้วย 
  1. เงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร ในวงเงิน 302,990,000 บาท จากเงินทุนสภาพคล่อง 
ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อไป 
  2. สําหรับค่าบริหารจัดการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของ ธ.ก.ส. อนุมัติกรอบวงเงินรวม 
5,008,400 บาท จําแนก ดังน้ี 
      2.1 ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานที่เกินวงเงินในรอบแรก วงเงิน 208,400 บาท ให ้ธ.ก.ส. 
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อไป 
      2.2 ค่าบรหิารจัดการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ให้เกษตรกรที่ใช้เอกสาร 
ภ.บ.ท.5 ภ.บ.ท.6 และ ภ.บ.ท.11 แจ้งขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองยืนยันสิทธ์ิจากคณะกรรมการฯ ระดับ
จังหวัด 17,369 ครัวเรือน วงเงิน 4,800,000 บาท ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
  ทั้งน้ี การดําเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางดังกล่าว กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องพิจารณาดําเนินการไม่ให้เกิดความซ้ําซอ้น เพ่ือประโยชน์สูงสุด
ของทางราชการและประชาชนโดยรวมต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วาระที่ 3 เรื่อง โครงการประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี 

(นายสุวพันธ์ุ  ตันยุวรรธนะ) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ดําเนินโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยขอรับการสนับสนุนงบ
กลาง จํานวน 1,300 ล้านบาท ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสําหรับจัดเป็นเงินสนับสนุนให้กองทุน 
ที่มีความพร้อมใช้เป็นเงินทุนตามโครงการ จํานวน 1,138 ล้านบาท และเป็นค่าบริหารจัดการเพ่ือใช้ในการ 
 

ติดตาม... 
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ติดตาม สนับสนุนประเมินผล ประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนขับเคลื่อนการดําเนินโครงการในชุมชนต่าง ๆ 
จํานวน 162 ลา้นบาท 
  2. เห็นชอบให้ดําเนินโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 12 เรือ่ง การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
 สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติหลักการการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม 
โดยมิให้กรรมสิทธ์ิ  แต่อนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุม่หรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติกําหนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม โดยการดําเนินงาน
ตามนโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเภทที่ดินกําหนดระเบียบ
หลักเกณฑ์ ข้อกําหนด หรือเง่ือนไขภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ  

2. รับทราบกระบวนการการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติพ้ืนที่ 
ดําเนินการ ระยะที่ 1 กระบวนการการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ ส.ป.ก. สําหรับพ้ืนที่ดําเนินการระยะที่ 2 
และผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตาม
หลักเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งน้ี  กลุม่ประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ขา้งต้นรวมถึงรายละเอียด 
ทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ  (เข้าทาง      เว็บไซด์ของหน่วยงาน          
กลุ่มประสานราชการ เลือกเมนูฟังมติ ครม.)  ซึ่งหน่วยงานในสังกัด  สามารถใช้ประโยชน์โดยเข้าสืบค้น
ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกโอกาส 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และจะได้ประสานฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส ์ให้ผู้บรหิารและหน่วยงานในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคทราบต่อไป 
 
                                                              (ลงช่ือ)      พวงทอง   เสลานนท ์

                                                                       (นางพวงทอง   เสลานนท์) 
                      หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
 



วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ - สังคม 2 ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเพ่ือดําเนินโครงการชดเชยรายได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรกรชาวสวนยาง

3 โครงการประชารัฐเพ่ือผู้มีรายได้น้อย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12 การจัดท่ีดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2558

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

1 

 
http://www.thaigov.go.th                                                                 วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 

 
  วันน้ี (22 ธันวาคม 2558) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี
 ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลตรี สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงผล 
การประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคญัดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
  2.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณเพ่ิมเพ่ือดําเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาว 
    สวนยาง 
  3.  เรื่อง  โครงการประชารัฐเพ่ือผู้มีรายได้น้อย 
  4.  เรื่อง  ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ  
    กระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.  เรื่อง  การจัดต้ังกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม 
    เป้าหมาย  (ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับ
    กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....) 
  6.  เรื่อง  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบ  
    อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)  
  7.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดําเนินการภายใต้ 
    โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล 
  8.  เรื่อง  ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
    ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  9.  เรื่อง   ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจาก 
    รัฐบาล พ.ศ. 2559 
  10.  เรื่อง  การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทาง
    พิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบิน
    สุวรรณภูมิเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเช่ือมต่อพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี 
    – สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของ
    รถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 6) 
    พ.ศ.2558 

  11.  เรื่อง   โครงการสินเช่ือมดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ 
   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2 

 12.  เรื่อง  การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

2 

 
 

ต่างประเทศ 
 
  13.  เรื่อง  การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการนําร่องระบบ
    การรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน โครงการที่ 1 

 

แต่งต้ัง 
 
  14.  เรื่อง  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรภีาพของประชาชนใน
    คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จา่ยแก่ 
    จําเลยในคดีอาญา แทนตําแหน่งที่ว่าง  
  15.  เรื่อง  การแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอ่ืนที่มีความ
    เก่ียวข้องกับการผังเมือง เป็นกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง  
  16.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า  
 

******************* 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  
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กฎหมาย 
 
1. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 
ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้การจัดต้ังศาลและความเช่ือมโยงกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรมโดยยกฐานะแผนกคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญาและจัดต้ังขึ้นเป็นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 
และจัดต้ังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคขึ้นโดยกําหนดให้เป็นศาลช้ันต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
  2. กําหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีเขตตลอดกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคมีเขตตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาเปิดทําการ โดยมี
อํานาจพิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและคดีที่มีกฎหมายกําหนดให้อยู่ในอํานาจของศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  3. กําหนดมิให้ศาลช้ันต้นอ่ืนรับคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบไว้
พิจารณาพิพากษา และให้ประธานศาลอุทธรณ์มีอํานาจวินิจฉัยว่าคดีใดอยู่ในอํานาจของศาลอาญาคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบหรือไม่ 
  4. กําหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง และศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ     
มิชอบภาค มีอธิบดีผู้พิพากษาศาลละหนึ่งคนและรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลละหน่ึงคน แต่ในกรณีที่มีความจําเป็น             
เพ่ือประโยชน์ในทางราชการ จะกําหนดให้มีรองอธิบดีผู้พิพากษาเพ่ิมขึ้นได้แต่ต้องไม่เกินสามคน 
  5. กําหนดแต่งต้ังผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ โดยให้แต่งต้ังจากผู้ที่เคยดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้า
ศาลมาแล้ว และแต่งต้ังผู้พิพากษา โดยให้แต่งต้ังจากผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้พิพากษามาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
  6. กําหนดให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีอํานาจออกไปน่ังพิจารณาที่ศาลช้ันต้นอ่ืนที่อยู่
ในเขตท้องที่ของศาลน้ันได้โดยจะใช้เจ้าหน้าที่ธุรการของศาลน้ันเองหรือของศาลช้ันต้นที่ไปน่ังพิจารณาทําหน้าที่
ช่วยเหลือในการพิจารณาพิพากษาคดีก็ได้ 
  7. กําหนดบทเฉพาะกาลในกรณีที่ยังไม่ได้เปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ศาล
ช้ันต้นที่มีอยู่พิจารณาพิพากษาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปได้และกรณีเมื่อมีการเปิดทําการศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบกลางและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค ให้ศาลช้ันต้นที่มีคดีทุจริตและประพฤติ             
มิชอบค้างพิจารณาอยู่คงมีอํานาจพิจารณาต่อไปจนเสร็จ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
2. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเพื่อดําเนนิโครงการชดเชยรายไดแ้ก่เกษตรกรชาวสวนยาง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเพ่ือดําเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ภายในวงเงินงบประมาณ จํานวน 307,998,400 บาท ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ ประกอบด้วย 
  1. เงินชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกร ในวงเงิน 302,990,000 บาท จากเงินทุนสภาพคล่องของ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อไป 
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  2. สําหรับค่าบริหารจัดการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของ ธ.ก.ส. อนุมัติกรอบวงเงินรวม 
5,008,400 บาท จําแนก ดังน้ี 
      2.1 ค่าใช้จา่ยในการบริหารงานที่เกินวงเงินในรอบแรก วงเงิน 208,400 บาท ให ้ธ.ก.ส. เสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อไป 
      2.2 ค่าบรหิารจัดการและค่าธรรมเนียมการโอนเงินของ ธ.ก.ส. ให้เกษตรกรที่ใช้เอกสาร ภ.บ.ท.5 
ภ.บ.ท.6 และ ภ.บ.ท.11 แจ้งขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองยืนยันสิทธ์ิจากคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด 17,369 
ครัวเรือน วงเงิน 4,800,000 บาท ให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
  ทั้งน้ี การดําเนินโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางดังกล่าว กระทรวงเกษตรกรและ
สหกรณ์ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องพิจารณาดําเนินการไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของทาง
ราชการและประชาชนโดยรวมต่อไป 
 
3. เรื่อง โครงการประชารัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ  
ตันยุวรรธนะ) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ดําเนินโครงการประชารัฐเพ่ือช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยขอรับการสนับสนุนงบกลาง 
จํานวน 1,300 ล้านบาท ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสําหรับจัดเป็นเงินสนับสนุนให้กองทุนที่มีความ
พร้อมใช้เป็นเงินทุนตามโครงการ จํานวน 1,138 ล้านบาท และเป็นค่าบริหารจัดการเพ่ือใช้ในการติดตาม สนับสนุน
ประเมินผล ประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดจนขับเคลื่อนการดําเนินโครงการในชุมชนต่าง ๆ จํานวน 162 ล้านบาท 
  2. เห็นชอบให้ดําเนินโครงการตลาดประชารัฐเพ่ือประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ) รายงานว่า โดยที่ปัจจุบันภาวะ
เศรษฐกิจประเทศไทยประสบปัญหาการชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงรายได้ประชากรและกําลังซื้อของประชาชน
ที่มีรายได้น้อยลดลง แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายแก้ไขปัญหาโดยสนับสนุนมาตรการเร่งรัดความเป็นอยู่ของประชาชน   
ผู้มีรายได้น้อย เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก และกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเงินทุนหมุนเวียนในระดับชุมชน 
กระจายออกไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านผ่านกลไกของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในระดับหน่ึงก็ตาม  แต่ยังมีประชาชนผู้มี
รายได้น้อยในกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนตามมาตรการต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร จึงเห็นควรมี
โครงการที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยโดยใช้แนวทางประชารัฐที่มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน เป็นแนวทางสนับสนุนให้โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานและ
สามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ โดยเสนอโครงการประชารัฐเพ่ือผู้มีรายได้น้อย ซึ่ง
ประกอบด้วยโครงการสําคัญ จํานวน 2 โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานไปพร้อมกันต้ังแต่เดือนมกราคม 2559 
เป็นต้นไป และจะมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ 6 เดือน ได้แก่ 
  1. โครงการประชารัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยผ่าน
กองทุนชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร จํานวน 958 กองทุน และกองทุนชุมชนทหารในกรุงเทพมหานคร จํานวน 
180 กองทุน ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกกองทุนชุมชนเมือง ในวงเงินจํานวน 1 ล้านบาทต่อ 1 กองทุน เพ่ือให้
ผู้มีรายได้น้อยได้มีเงินทุนสําหรับดําเนินโครงการเพ่ือการสร้างงาน สร้างรายได้  พัฒนาสินค้า และอาชีพ ที่เป็น
รูปธรรมอย่างชัดเจน 
  2. โครงการตลาดประชารัฐเพื่อประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดย สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ร่วมจัด
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ตลาดประชารัฐสี่มมุเมืองในกรุงเทพมหานคร โดย พศ. อนุเคราะห์ประสานสถานที่ในวัดสําคัญที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
ที่น่าสนใจ โดย สทบ. และสถาบันการเงิน จัดผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร นําผลติผล/ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก
โครงการมาออกร้านเพ่ือจําหน่ายในตลาดที่จัดไว้ และให้หน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง 
มาร่วมให้ความรู้และช่วยสนับสนุนต่อยอดการพัฒนาผลิตผล/ผลิตภัณฑ์และตลาดใหม้ีคุณภาพซึ่งจะทําให้ผู้บริโภค
ได้รับสินค้าที่มคีุณภาพและราคาเป็นธรรมไปพร้อมกัน 

 
4. เรื่อง ของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) กระทรวงพลังงาน (พน.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ตามที่ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ  
  สาระสําคัญของโครงการของขวัญปีใหม่สําหรับประชาชน รวม 3 กระทรวง 16 โครงการ โดย
สรุปเป็น 4 กลุ่ม ดังน้ี 
  1. โครงการ/กิจกรรมสําหรับเทศกาลปีใหม่ เช่น จัดทําบัตรของขวัญวันปีใหม่ “Gift vouchers 
2559” เป็นบัตรเข้าสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ทั้ง 7 แห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเดือนมกราคม 2559 
  2. โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการลดค่าครองชีพและลดรายจ่าย โดยดําเนินมาตรการเพ่ือลด
ภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชน เช่น การลดราคาน้ํามัน เช้ือเพลิง ก๊าซปิโตเลียมเหลว และค่าไฟฟ้า 
  3. โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับท่องเท่ียวและบริการ 
   3.1 การท่องเท่ียว เช่น เปิดให้บริการเข้าอุทธยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าหรือ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สถานแสดงพันธ์ุสัตว์นํ้า (Aquarium) จังหวัดภูเก็ต พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สิรินธร 
อําเภอสหัสขันธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ ศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น โดยไม่คิดค่าบริการ 
   3.2 การบริการต่าง ๆ เช่น เปิดให้บริการทําหนังสือเดินทางธรรมดานอกเวลาราชการ               
ในวันเสาร์ ต้ังแต่วันเสาร์ที่ 16 มกราคม – วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 ณ สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว                
ศรีนครรินทร์ สํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว ป่ินเกล้า และสํานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราวมีนบุรี 
  4. โครงการ/กิจกรรมเพ่ือพฒันาคน สงัคม และสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ 
   4.1 การพัฒนาคนและสังคม เช่น มอบ “ห้องสมุดอาเซียน” ให้แก่โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกลหรือพ้ืนที่ชายแดนติดกับมิตรประเทศอาเซียนในทกุภูมภิาคของประเทศ 
รวม 12 แห่ง ตลอดปี 2559 บริจาคหนังสอืเก่ียวกับประชาคมอาเซียนให้แก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ในพ้ืนทีใ่กล้เคียง จํานวน 
25 แห่ง จัดหลกัสูตรการอบรมและกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้แก่เยาวชนในจังหวัดต่าง ๆ ในทุกภูมิภาคของ
ประเทศเพ่ือต้อนรับประชาคมอาเซียน 
   4.2 การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ เช่น ออกแบบและพัฒนา
เกมส์ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับการสื่อสารความรู้เบ้ืองต้นในการคํานวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยสื่อสังคมออนไลน์ ครูป่าไม้
จัดกิจกรรมให้ความรู้ คําแนะนําทางวิชาการด้านป่าไม้ 
 
5. เรื่อง  การจัดต้ังกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย                
(ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ....) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชบัญญัติการจัดต้ังกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถ              
ในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย พ.ศ. ....) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา                
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แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. ให้มี “คณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย” โดยมีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์เก่ียวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรม  เป้าหมายเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติน้ี กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการให้เงินสนับสนุนแก่กิจการที่ได้รับการอนุมัติ และสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ และ
กําหนดนโยบายและแนวทางในการสรรหาและเจรจา เป็นต้น โดยให้คณะกรรมการนโยบายฯ มีอํานาจแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจา และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการนโยบายมอบหมาย 
  2. กําหนดให้จัดต้ัง “กองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย” 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการลงทุนของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ประเภทอุตสาหกรรม ประกอบด้วย
อุตสาหกรรมที่ต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม 5 อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมใหม่อีก 5 อุตสาหกรรม 
  3. กําหนดให้กองทุนประกอบด้วยเงินประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปี เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่กองทุน เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของ
กองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายและดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
  4. กําหนดให้เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน ค่าใช้จ่ายในการทําวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านที่เก่ียวข้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการดําเนินกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามที่
คณะกรรมการนโยบายฯ กําหนด รวมทั้งดอกเบ้ียสําหรับเงินกู้ของสถาบันการเงิน 
  5. กําหนดให้ทุกสิ้นปีงบประมาณ หากกองทุนมีเงินสะสมท่ีปลอดภาระผูกพันคงเหลือในกองทุนเกิน
หน่ึงหมื่นล้านบาท ให้นําส่วนที่เกินหน่ึงหมื่นล้านบาทส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ในกรณีกองทุนมีจํานวนเงินไม่ถึงหน่ึง
หมื่นล้านบาท ให้รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีให้ครบตามจํานวนดังกล่าว 
  6. กําหนดให้มี “คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสําหรับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย” มีอํานาจหน้าที่อนุมัติการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ตรวจสอบผลการดําเนินงานของกิจการที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับเงิน
สนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน เป็นต้น 
  7. กําหนดให้การนําเงินกองทุนไปลงทุนหรือหาประโยชน์ ให้ฝากกับสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดต้ังขึ้น ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหน้ีที่รัฐบาลค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือลงทุนใน
หลักทรัพย์อ่ืนทึ่มีความมั่นคงสูง ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
  8. กําหนดให้ อก. จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานต่าง ๆ                
ของกองทุน 
  9. กําหนดให้ในกรณีที่การดําเนินกิจการของกองทุนไม่มีความจําเป็นอีกต่อไป ให้รัฐมนตรี                 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้มีการยุบเลิกกองทุน 
 

6. เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National 
e-Payment Master Plan)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  ดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการชําระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan) และมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในแต่ละ



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

7 

โครงการเร่งดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์  พร้อมทั้งให้แต่ละโครงการดําเนินการขออนุมัติงบประมาณในแต่ละ
โครงการโดยตรง และดําเนินการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องตามแผนยุทธศาสตร์ด้วย 
  2. เห็นชอบการจัดต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งมี              
รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเป็นประธาน  เพ่ือผลักดันการดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในแผนยุทธศาสตร์
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามวัตถุประสงค์ กรอบเวลา และตัวช้ีวัดที่กําหนด รวมท้ังแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ (Working Committee)  เป็นคณะทํางานย่อยที่รับผิดชอบแต่ละโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 
  3 .  ใ ห้ กํ าหนดแนวทางการ ดํ า เ นินงานของห น่วยงาน ท่ี เ ก่ี ย วข้ อ ง ในแ ต่ละ โครงการ                 
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ในระยะต่อไป 
  สาระสําคัญของกรอบแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยแผนงานสําคัญ 5 โครงการ ดังน้ี 1. ระบบการ
ชําระเงินแบบ Any ID (นานานาม) 2. การขยายการใช้บัตร 3. ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
4. e-Payment ภาครัฐ 5. การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

แผนยุทธศาสตร์ฯ จะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ดังน้ี  
1. ลดต้นทุนของประเทศ (Cost Savings)  การใช้ e-Payment จะช่วยให้ประหยัดต้นทุนของระบบ 

เศรษฐกิจในภาพรวม 
  2. เพ่ิมอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ GDP  
  3. ลดปัญหาเศรษฐกิจนอกระบบ (Shadow Economy)  
  4. เพ่ิมการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion)  
  5. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
 

แนวทางการดําเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 ประสานสมาคมธนาคารไทยร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานกลางรองรับการชําระเงินแบบ Any ID  และกําหนดมาตรฐานท่ี
เก่ียวข้อง รวมท้ังออกบัตรอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนรับเงิน
สวัสดิการของภาครัฐ และกระจายจุดรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง  
 ออกแนวนโยบาย และ  / หรือหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนโครงการระบบ
การชําระเงินแบบ Any  ID  และโครงการขยายการใช้บัตร โดยรวมถึงการร่วมมือ 
กับหน่วยงานต่าง ๆ  เพ่ือผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ผลักดันการออกบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการกระจายจุดรับชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และผลักดัน
การกําหนดมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
 

ธปท. 

 ร่วมกําหนดรูปแบบข้อความการชําระเงินในส่วนมาตรฐานหมายเลขกระเป๋าเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ และร่วมกําหนดมาตรฐานให้เครื่องรับบัตรสามารถรองรับบัตรต๋ัวร่วม
ได้ 

คค. 

 เช่ือมโยงฐานข้อมูลบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ เลขที่บัญชี
ธนาคาร  หมายเลขกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่
ระบบ Any ID  พร้อมปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องให้สามารถดําเนินการเช่ือมโยง
ข้อมูลได้   

มท.ทก.คค.  
สํานักงาน ก.พ.ร. 
กสทช.  

 หาแนวทางการกําหนดให้ผู้จดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการรับเงินสดต้องมีเครื่องรับ
บัตรเพ่ือให้ประชาชนสามารถชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ 

พณ.  
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 จัดทําแผนงานสําหรับการเปลี่ยนบัตรประชาชนให้รองรับการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงรองรับการชําระเงินในรูปแบบบัตรสมาร์ทการ์ดแบบไร้สัมผัส 
(Off Line Contactless Smart Card) ภายใต้มาตรฐานของ คค. ได้ 

มท.  

 บูรณาการฐานข้อมูลเก่ียวกับภาครัฐ 
 พัฒนาระบบย่อยเพ่ือรองรับระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม  
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความม่ันคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม

มท. สํานักงาน กพร. สรอ. 
สพธอ. 

 ปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือผลักดันการรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

กค. (กรมบัญชีกลาง) 

 จัดทําระบบตามโครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
โครงการท่ีเ ก่ียวข้องกับการกําหนดมาตรการจู งใจเพื่อการชําระเ งินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงนําเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้ตัวกลางทางการเงิน
รายงานข้อมูลที่จําเป็นต่อการดําเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น

กค. (กรมสรรพาพร)  

 
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดําเนนิการภายใต้โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบรายละเอียดแผนงาน/โครงการและงบประมาณภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล วงเงิน 3,755,643,200 บาท เพ่ือสนับสนุนนโยบายสําคัญของรัฐบาลในการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และเป็นการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทลัใหข้ับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 
  2. เห็นชอบให้ ทก. ขยายระยะเวลาก่อหน้ีผูกพันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี 
กรณีไม่มีหน้ีผกูพัน โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไร้สาย (Wi-Fi Network) ไปดําเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลั วงเงิน 3,755,643,200 บาท โดยให้ก่อหน้ีผูกพันได้ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2559 และ
รายการค่าใช้จ่ายที่ดําเนินการเองให้เบิกจ่ายได้เสร็จสิ้นภายในวันทําการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2559 ตามนัยมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 เห็นชอบหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาก่อหน้ีผูกพันเงินงบประมาณปี 
พ.ศ. 2555 – 2557 
  3. เห็นชอบให้ ทก. ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ (สงป.) เก่ียวกับประเภทรายจ่ายที่จะให้ส่วน
ราชการที่รับผิดชอบเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน และขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กค.) เก่ียวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณแทนกันและภาระที่เกิดขึ้นจากการจัดหาทรัพย์สินที่ได้จากการดําเนินงานโครงการของส่วน
ราชการที่รับผิดชอบจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  ทก. รายงานว่า 
  1. ทก. ได้จัดทาํรายละเอียดแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการดําเนินการภายใต้โครงการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งได้พิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล โดยมุ่งให้
ความสําคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 6 ด้าน ได้แก่ 
      1.1 ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ SMEs การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในคลัสเตอร์ทอ่งเที่ยว (e-tourism) และการสร้างธุรกิจใหม่ (Start Up)  
      1.2 ด้านการสร้างสังคมคุณภาพที่ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
ฉลาดและมคีวามรับผิดชอบ (Digital Society) รวมถึงเข้าถึงสื่อและองค์ความรู้ดิจิทัล และบริการดิจทิัลของรัฐต่าง ๆ  
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      1.3 ด้านการพัฒนาบริการดิจิทัลในภาครฐั (Digital Government) ด้วยการปรับเปล่ียน
กระบวนการทํางานภาครัฐใหเ้ป็นดิจิทัล อํานวยความสะดวกการบริการภาครัฐการลดขั้นตอนการดําเนินงานให้มี
ความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
      1.4 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์และโครงข่าย (Hard Infrastructure)           
ให้ทันสมัย มีเสถียรภาพ รองรับสถานการณ์วิกฤติ และรองรับบริการหลอมรวมในอนาคต รวมถึงการมีบริการ             
บรอดแบนด์ครอบคลุมตอบสนองต่อความต้องการใช้งานในราคาที่เหมาะสม 
      1.5 ด้านการพัฒนาเมือง/พ้ืนที่ ที่นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม (Smart City) 
      1.6 ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์สําหรับโลกยุคดิจิทัล (Digital Workforce) 
  2. รายละเอียดแผนงาน/โครงการและงบประมาณประกอบด้วย 8 แผนงาน โดยสรุป ดังน้ี 
 2.1 แผนงานการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน  
 2.2 แผนงานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์และโครงข่าย 
      2.3 แผนงานการสร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
      2.4 แผนงานการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ SMEs 
      2.5 แผนงานการพัฒนาบริการดิจิทัลในภาครัฐ 
      2.6 แผนงานการพัฒนาทุนมนุษย์สําหรบัโลกยุคดิจิทัล 
      2.7 แผนงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 
      2.8 แผนงานสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจทิัล 
 
8. เรื่อง ทศิทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12                              
(พ.ศ. 2560 - 2564) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมเห็นชาติ (สศช.) เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบแนวทางการดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 ปีงบประมาณ 2559 ซึ่ง
ประกอบด้วยกรอบระยะเวลาการดําเนินการ และองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์เฉพาะด้านของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
  2. เห็นชอบรูปแบบและเค้าโครงเบ้ืองต้นและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 และมอบหมาย สคช. ดําเนินการต่อไป 
  สาระสาํคญัของกรอบรูปแบบและเค้าโครงเบื้องต้นของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 จะสอดรับกับ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี ในลกัษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 
ปี โดยรูปแบบและเค้าโครงเบ้ืองต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะประกอบด้วย 4 สว่น ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 กรอบหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
  ส่วนที่ 2 การประเมินสถานะของประเทศ 
  ส่วนที่ 3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายในภาพรวม 
  ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  สําหรับแนวทางการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย                 
10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังน้ี 
  1. ยุทธศาสตรก์ารเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้าํในสังคม 
  3. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 
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  4. ยุทธศาสตรด้์านการเติบโตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
  5. ยุทธศาสตรด้์านความม่ันคง 
  6. ยุทธศาสตรด้์านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  7. ยุทธศาสตรด้์านการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส ์
  8. ยุทธศาสตรด้์านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  9. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 
  10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบา้นและภูมิภาค 
    
9. เรื่อง  ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2559 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจาก
รัฐบาล พ.ศ. 2559 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ   
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 ทก. รายงานว่า  สํานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.)  ได้ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกับของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล พ.ศ. 2559  ซึ่งได้ดําเนินการสํารวจมาทุกปี เพ่ือเป็นช่องทางให้
ประชาชนได้สะท้อนปัญหา และความต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเข้ามาช่วยเหลือ/แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น ข้อมูลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการติดตาม ประเมินผล และวางแผนกําหนดนโยบาย    ที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง  โดยได้สํารวจประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ  มีประชาชนถูกเลือกเป็น
ตัวอย่างทั้งสิ้นจํานวน 3,900 ราย  เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 2 – 10 พฤศจิกายน 2558  มีสาระสําคัญสรุปได้
ดังน้ี 
 1. ในรอบปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ประชาชนร้อยละ 42.1  ระบุว่า  ชุมชน/หมู่บ้านได้รับความ
เดือดร้อนมากที่สุดในเรื่อง สินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพง  รองลงมาได้แก่  ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า ร้อยละ 
36.2   ปัญหาหน้ีสินของประชาชน ร้อยละ 28.5   ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 18.4)   และการไม่มีเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ ร้อยละ 16.0  เป็นต้น      
  เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครร้อยละ  41.6  และภาคกลางร้อยละ 
51.7 ระบุว่าได้รับความเดือดร้อนในเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคราคาแพงมากกว่าเร่ืองอ่ืน  ขณะที่ประชาชนใน
ภาคเหนือ ร้อยละ 43   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 56.7  และภาคใต้ ร้อยละ 56.4 คือ ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกตํ่ามากกว่าเรื่องอ่ืน  
 2. เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลดําเนินการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ในปี พ.ศ. 2559  พบว่า 
ประชาชนร้อยละ 43.9  ระบุว่าต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพง มากกว่าเรื่องอ่ืน  
รองลงมา  ได้แก่ การแก้ปัญหาหน้ีสินของประชาชน ร้อยละ 35.5   การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า/
พยุงราคา ร้อยละ 27.2   การช่วยเหลือ/ดูแล/สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพให้ผู้ยากจน ร้อยละ 19.2  และการ
จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียตํ่า ร้อยละ 13.3  เป็นต้น 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 51.0   ภาคกลาง ร้อยละ 47.4   
และภาคใต้ ร้อยละ 52.6  ระบุว่าต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค ไม่ให้มีราคาแพงมากกว่าเรื่องอ่ืน เพ่ือ
เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในปี พ.ศ. 2559  ขณะที่ประชาชนในภาคเหนือร้อยละ 37.6  ระบุว่าต้องการให้
รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภค บริโภค ไม่ให้มีราคาแพง และการแก้ปัญหาหน้ีสินของประชาชนในสัดส่วนที่เท่ากัน
มากกว่าเรื่องอ่ืน  ส่วนประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 46.0  ระบุว่าต้องการให้แก้ปัญหาหน้ีสินของ
ประชาชนมากกว่าเรื่องอ่ืน  
 3. ประชาชนสูงถึงร้อยละ 99.5  ระบุว่ามีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของ
รัฐบาล (ซึ่งในจํานวนนี้มีความพึงพอใจมาก – มากท่ีสุดร้อยละ 53.2  ปานกลางร้อยละ 36.7   น้อยร้อยละ 
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8.7   และน้อยที่สุดร้อยละ 0.9  มีเพียงเล็กน้อยที่ไม่พึงพอใจเลย ร้อยละ 0.5   ในภาพรวมประชาชนให้
คะแนนความพึงพอใจฯ อยู่ที่ 7.5213 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายภาค พบว่า  ประชาชนในภาคกลางร้อยละ 57.4    ระบุว่ามีความพึงพอใจต่อ
ผลการดําเนินงานของรัฐบาลอยู่ในระดับมาก – มากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอ่ืน รองลงมาได้แก่  ภาคใต้ ร้อยละ 
56.9   กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 55.1   ภาคเหนือ ร้อยละ 53.7   และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 46.2  
 4. ประชาชนสูงถึงร้อยละ 99.3 ระบุว่ามีความเช่ือม่ันต่อรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ของประเทศได้ (ซึ่งในจํานวนนี้มีความเชื่อม่ันมาก – มากที่สุดร้อยละ 53.5   ปานกลางร้อยละ 35.3   น้อยร้อย
ละ 9.6  และน้อยที่สุดร้อยละ 0.9  มีเพียงเล็กน้อยที่ไม่เชื่อม่ันเลย ร้อยละ 0.7   ในภาพรวมประชาชนให้คะแนน
ความเชื่อม่ันฯ อยู่ที่ 7.4705 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน 
 เม่ือพิจารณาเป็นรายภาคพบว่า  ประชาชนในภาคใต้ ร้อยละ 59.3 และภาคกลาง ร้อยละ 
57.9  ระบุว่ามีความเชื่อม่ันต่อรัฐบาลฯ ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ อยู่ในระดับมาก – มากที่สุด ใน
สัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น  รองลงมาได้แก่  กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 51.3  ภาคเหนือ ร้อยละ 50.8   และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 48.5  
 5. สําหรับข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานของรัฐบาลพบว่า  ประชาชนประมาณร้อยละ 40 ระบุว่า
ต้องการให้รัฐบาลควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพง  และการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า/พยุง
ราคา ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงกว่าเรื่องอ่ืน  รองลงมาได้แก่  การแก้ปัญหาหน้ีสินของประชาชน ร้อยละ 36.8    การกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยว ร้อยละ 28.2  ต้องการให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไป ร้อยละ 24.8   การ
แก้ปัญหายาเสพติด ร้อยละ 16.2 และการปรับขึ้นเงินเดือน/ค่าจ้าง/เงินบํานาญ ร้อยละ 12.7  เป็นต้น 
 
10. เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี              
(ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีและทาง
เชื่อมต่อพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ 
ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 

            คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง 
กําหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทาง
พิเศษบูรพาวิถีและทางเช่ือมต่อพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสีย            
ค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 6)                
พ.ศ.2558 ตามท่ีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เสนอ 

            สาระสําคัญของเร่ือง 
            กระทรวงคมนาคม (คค.) รายงานว่า เพ่ือให้การดําเนินการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ
บูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถีและทาง
เช่ือมต่อทางพิเศษกาญจนาพิเศษ (บางพลี – สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 5 มาตรา 19 และมาตรา 39 จึงได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง 
กําหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทาง
พิเศษบูรพาวิถี และทางเช่ือมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้อง
เสียค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2558 โดยมีสาระสําคัญเป็นการยกเว้นให้ผู้ใช้รถบนทางพิเศษสายดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตามอัตราที่
ประกาศต้ังแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 3 มกราคม 2559 เวลา 24.00 นาฬิกา ซึ่ง
คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ความ
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เห็นชอบและลงนามในประกาศกระทรวงคมนาคมแล้ว โดยได้นําลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2558 ตอนพิเศษ 331 ง 
 
11. เรื่อง  โครงการสินเชื่อดอกเบ้ียตํ่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ระยะที่ 2 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ระยะที่ 2 และงบประมาณในการดําเนินโครงการ จํานวน 10,010                 
ล้านบาท  ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 โครงการสินเชื่อดอกเบ้ียตํ่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ระยะที่ 2                
มีหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังน้ี  
หลักเกณฑ์
และเงื่อนไข 

โครงการสินเชือ่ดอกเบ้ียตํ่าเพื่อเปน็เงินทนุหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 

1 . 
คุณสมบัติ ผู้
ขอสินเชื่อ 

ผู้ประกอบการ SMEs  ตามนิยามของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดท
สัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน 

2 . 
วัตถุประสงค ์

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเป็นสินเชื่อระยะยาว (L/T)  ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 

3. วงเงิน  วงเงินรวมทั้งโครงการ 50,000 ล้านบาท 
 วงเงินต่อราย ไม่เกิน 10 ล้านบาท

4. วิธีการให้
ค ว า ม
ช่วยเหลือ 

 ธนาคารออมสินให้สินเช่ือดอกเบี้ยตํ่าแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ แล
การเงินเฉพาะกิจให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบการ SMEs เฉพาะการปล่อยสินเช่ือใหม่ โดยมีเง่ือนไขไม่ให้ Refinance หน้ี
 ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องนําต๋ัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยผู้ประกอบการ
สินเช่ือของผู้ประกอบการ SMEs แต่ละราย  เพ่ือประกอบการเบิกเงินกู้จากธนาคารออมสิน

5 .  วิ ธี ก า ร
ดําเนินการ 

ธนาคารออมสินจะให้กู้ยืมเงินแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เข้าร่วมโครงการฯ ในอัตราเต็มตามจ
ออกโดยผู้ประกอบกิจการ SMEs หรือตามรายงานสรุปยอดสินเช่ือของผู้ประกอบกิจการ SMEs  ทั้งน้ี  ต๋ัวสัญญาใ
10,000 บาท และไม่มีเศษของหลักพัน และมีอายุไม่เกิน 7 ปี นับแต่วันที่ออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน

6 .  อั ต ร า
ดอกเบี้ย 

 ธนาคารออมสินคิดดอกเบ้ียจากสถาบันการเงินในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อปี  
 สถาบันการเงินคิดดอกเบ้ียจากผู้ประกอบการตามจํานวนเงินในต๋ัวสัญญาใช้เงินหรือตามรายงานสรุปยอดสินเช่ือ
อัตราร้อยละ 4 ต่อปี  
 

7 . 
ระยะ เวลา
โครงการ 

ผู้ประกอบการสามารถย่ืนขอสินเช่ือภายใน 30 มิถุนายน 2559 หรือจนกว่าวงเงินที่กําหนดไว้จะถูกจัดสรรหมด  แล
และธนาคารออมสินเบิกจ่ายสินเช่ือแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2559  

8 .  ก า ร ใ ช้
ว ง เ งิ น
โ ค ร ง ก า ร
ของธนาคาร
ออมสิน 

ธนาคารออมสินสามารถใช้วงเงินโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียตํ่าเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเป็นสินเช่ือระยะยาว (L/T
ได้ 
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9 .  ก า ร
ชดเชยส่วน
ต่ า ง อั ต ร า
ด อ ก เ บี้ ย
ใ ห้ กั บ
ธนาคารออม
สิน 

 รัฐบาลชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบ้ียให้กับธนาคารออมสิน ในอัตราเท่ากับต้นทุนทางการเงินของธนาคาร (ร้อยละ
การดําเนินงาน (ร้อยละ 0.75 ต่อปี)  หักอัตราผลตอบแทนจากการให้สถาบันการเงินกู้ร้อยละ 0.1 ต่อปี เท่า
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องชดเชยเป็นจํานวน 1,430 ล้านบาทต่อปี  งบประมาณชดเชยรวม 7 ปี รวมเป็นเงิ
เบิกจ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง   
 ธนาคารออมสินสามารถนําส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงา
ในการคํานวณโบนัสประจําปีของพนักงานได้ 

 
12. เรื่อง การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ 
ดังน้ี  

1. อนุมัติหลักการการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมโดยมิให้ 
กรรมสิทธ์ิ  แต่อนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชนตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกําหนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม โดยการดําเนินงานตาม
นโยบายดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของประเภทที่ดินกําหนดระเบียบหลักเกณฑ์ 
ข้อกําหนด หรือเง่ือนไขภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  

2. รับทราบกระบวนการการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติพ้ืนที่ 
ดําเนินการ ระยะที่ 1 กระบวนการการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนในพ้ืนที่ ส.ป.ก. สําหรับพ้ืนที่ดําเนินการระยะที่ 2 และ
ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ 
ระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป   
 สาระสําคัญของเร่ือง 

1. กระบวนการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ  
พื้นที่ดําเนินการระยะที่ 1 (เดือนธันวาคม 2557-กุมภาพันธ์ 2558) เป็นที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
ประกอบด้วย  หลักเกณฑ์การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน การจัดระเบียบ การใช้ประโยชน์ เป็นการนําที่ดินของรัฐที่มีผู้ใช้
ประโยชน์มาจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ ดังน้ี  

1) จัดที่ดินทํากินให้ชุมชนในรูปแปลงรวมตามสภาพพ้ืนที่และตามเขตการปกครอง 
2) การใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นไปตามข้อกําหนดและเง่ือนไขของหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ ซึ่ง 

ได้ผ่านความเห็นชอบของ คทช. แล้ว 
3) จัดที่ดินให้แก่ผู้เข้าทําประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่ตามท่ีครอบครองอยู่จริงแต่ไม่เกิน  

20 ไร่ หากมีพ้ืนที่เหลือหรือพ้ืนที่ที่ไม่มีผู้ทําประโยชน์จึงจะจัดให้ผู้ที่ถูกผลักดันและอพยพออกจากพ้ืนที่ป่า และผู้มีถิ่น
ที่อยู่ในท้องที่ที่จะจัดที่ดินหรือใกล้เคียง   โดยพิจารณาจากหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด  ตามลําดับ  ตามเกณฑ์การ
ตรวจสอบข้อมูลการถือครองและแนวทางการจัดที่ดินที่ คทช. เห็นชอบ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการควบคุมและร่วมกันดูแล
รักษาพ้ืนที่ป่าไม้ 

4) ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนําที่ดินดังกล่าวไปดําเนินการจัดที่ดินทํากินให้ 
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยร่วมกับ คทช. จังหวัดเพ่ือดําเนินการจัดที่ดินให้แก่ราษฎรที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ คทช. เห็นชอบ  
 2. กระบวนการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) สําหรับพื้นที่ดําเนินการระยะ
ที่ 2 ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ประกอบด้วย หลักเกณฑ์การจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน  การจัดระบบการใช้
ประโยชน์ นําที่ดินของรัฐที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ (ที่ว่าง) มาบริหารจัดการ ดังน้ี  



 

 ม่ันคง  ม่ังค่ัง ย่ังยืน  

14 

  1) จัดที่ดินทํากินให้ชุมชนหรือกลุ่มบุคคลหรือสถาบันเกษตรกรในรูปให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดย
ไม่ให้กรรมสิทธ์ิเฉพาะรายตามสภาพพื้นที่และตามเขตการปกครอง  
  2) จัดทําแผนผังแปลงที่ดินตามสัดส่วนที่เหมาะสมกับสภาพการทําประโยชน์ (Zoning)  และ
ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ 
  3) กําหนดจัดทําสาธารณูปโภคอย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่และความสะดวกในการใช้ประโยชน์และ
ความเป็นอยู่ 
  4) หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการจัดที่ดินและการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของ คทช. แล้ว   
  5) จัดที่ดินให้ผู้ที่ถูกผลักดันและอพยพออกจากพ้ืนที่สงวนหวงห้ามของรัฐและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการดําเนินการตามโครงการของทางราชการท่ีสูญเสียที่ดินทํากินเป็นลําดับแรก และผู้ไม่มีที่ดินทํากิน หรือมีเพียง
เล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ  ที่มีถิ่นที่อยู่ในท้องที่จะจัดที่ดินโดยพิจารณาจากหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ 
ตามลําดับ  หากมีพ้ืนที่เหลือจึงจะจัดให้ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในท้องที่ใกล้เคียงอ่ืนต่อไป ทั้งน้ี กรณีที่คณะอนุกรรมการนโยบาย
ที่ดินจังหวัดพิจารณาเห็นว่ามีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ  สังคม  และความสงบเรียบร้อย  สามารถ
กําหนดการคัดกรองและจัดลําดับที่เหมาะสมของชุมชนท้องถิ่นตามที่เห็นควรได้  
  6) ให้ผู้ที่ได้รับอนุญาต (หน่วยงาน หรือชุมชน หรือสถาบันเกษตรกร หรืออ่ืน ๆ  ที่กฎหมายของ
หน่วยงานกําหนด) ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนําที่ดินดังกล่าวไปดําเนินการจัดที่ดินทํากินให้สมาชิกในชุมชนตามนโยบาย 
รัฐบาล โดยร่วมกับ คทช. จังหวัด  หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่และองค์กรหรือคณะกรรมการตามที่กฎหมายของ
หน่วยงานนั้นกําหนดเพ่ือดําเนินการจัดที่ดินให้แก่ผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายของหน่วยงานน้ันกําหนดและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ คทช. เห็นชอบ 
 

ต่างประเทศ 
 
13. เรื่อง การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการนําร่องระบบการรับรองถ่ินกําเนิด
สินค้าด้วยตนเองของอาเซียน โครงการท่ี 1 

            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 

            1. เห็นชอบต่อการขยายระยะเวลาโครงการนําร่องระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของ
อาเซียน โครงการที่ 1 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

            2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือแจ้งให้ความเห็นชอบของไทยต่อการ
ขยายระยะเวลาโครงการนําร่องฯ โครงการที่ 1 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และนําส่งไปยังเลขาธิการ
อาเซียน ก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการฯ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

            สาระสําคัญของเร่ือง 

            พณ. รายงานว่า 
            1. ประเทศไทยเป็นประเทศท่ี 4 ที่เข้าร่วมโครงการนําร่องฯ โครงการท่ี 1 (บรูไน มาเลเซีย และ
สิงคโปร์) ซึ่งได้ช่วยอํานวยความสะดวกทางการค้าให้แก่ผู้ส่งออกที่ได้รับอนุญาตในการลดขั้นตอนพิธีการออกหนังสือ
รับรองถิ่นกําเนิดสินค้า และช่วยลดเวลาและต้นทุนการดําเนินการของภาคเอกชน 

           2. โครงการนําร่องฯ โครงการที่ 1 จะสิ้นสุดระยะเวลาการดําเนินโครงการฯ ในวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ซึ่งมีความจําเป็นต้องขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการนําร่องฯ โครงการที่ 1 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 เพ่ือให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน ครั้งที่ 29 ซึ่งเห็นชอบให้อาเซียนขยาย
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กําหนดเวลาในการเริ่มต้นใช้ระบบการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน จากเดิมภายในปี 2558 เป็น
ภายในปี 2559 ทั้งน้ี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการเร่ิมต้นใช้ระบบการรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง
ของอาเซียนในการทดลองใช้ระบบการรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าด้วยตนเอง รวมถึงมีระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการเจรจา
ปรับประสานระเบียบปฏิบัติของโครงการนําร่องฯ ทั้งสองโครงการ เพื่อจัดทําระเบียบปฏิบัติสําหรับระบบการ
รับรองถ่ินกําเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน ที่ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ วางเป้าหมายจะนํามาปฏิบัติจริง
ภายในปี 2559 รวมทั้งจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยมีเวลาเตรียมความพร้อมมากข้ึนก่อน
เริ่มระบบปฏิบัติจริง 
 

แต่งต้ัง 
14. เรื่อง การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธเิสรภีาพของประชาชนในคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสยีหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา แทนตําแหน่งที่ว่าง  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง นางกรรณิการ์  
แสงทอง อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรภีาพของประชาชน
ในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา แทน                         
พันตํารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ลาออก                  
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป  
 
15. เรื่อง การแต่งต้ังผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบคุคลอ่ืนทีมี่ความเก่ียวขอ้งกับการผัง
เมือง เปน็กรรมการในคณะกรรมการผังเมือง  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันหรือ
องค์การอิสระ และบุคคลอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง เป็นกรรมการในคณะกรรมการผังเมือง จํานวนรวม  
13 คน ดังน้ี  
  1. ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ประกอบด้วย ด้านการผงัเมือง นายปรีชา รณรงค์ ด้าน
สถาปัตยกรรมศาสตร์ นายสายสุรีย์ บุนนาค นายตรีภพ จันทรประภา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ นายรัชทิน ศยามานนท์ 
ด้านนิติศาสตร์ นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ ์นายวัฒนา เชาวสกู ด้านสิง่แวดล้อม นายสง่า โภคบุตร ด้านเศรษฐศาสตร์
และเปน็ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหลักสูตรด้านการผังเมือง นายนิพันธ์ วิเชียรน้อย ด้านสังคม               
พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน 
  2. ผู้แทนสถาบันหรือองค์การอิสระ และบุคคลอ่ืนที่มีความเก่ียวข้องกับการเมือง จาํนวน 4 คน 
ประกอบด้วย นายสมศักด์ิ จฑุานันท์ นายสมพล ยุติธรรม นายธีระพันธ์ุ ทองประวัติ นายสมศักด์ิ ต้ังทรงศิริศักด์ิ  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป 
 
16. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นางสาลนิี วังตาล และ                    
นายสมชาติ สร้อยทอง ดํารงตําแหน่งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้าทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 ธันวาคม 
2558 เป็นต้นไป 

***************************** 


