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เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  20 มีนาคม 2561                                               1 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุม  
ตึกบัญชาการ 1  ทําเนียบรัฐบาล  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 5 เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 

ไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
         สาระสาํคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รบัข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมของกระทรวงการต่างประเทศและขอ้สังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบ 
การพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ และให้กระทรวงการคลังรับความเหน็ของสํานักงบประมาณไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  กค. เสนอว่า  
  1. เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2560  
มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีสาระสาํคัญสรุปได้ดังน้ี  

1.1 แก้ไขบทนิยามคําว่า “ข้าราชการ” โดยตัด “ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ และข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
ฝ่ายอัยการ” ออกจากบทนิยาม   
     1.2  แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเดินทางโดยพาหนะรับจ้างและพาหนะส่วนตัว   
     1.3  กําหนดช้ันโดยสารเคร่ืองบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  2. ดังน้ัน เพ่ือให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
มีความสอดคลอ้งกับหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที ่9) พ.ศ. 2560 
และเพ่ือความชัดเจนในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กค. จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 โดยร่างระเบียบดังกล่าว 
มีสาระสําคัญเก่ียวกับการขออนุมัติในกรณผีู้เดินทางมีความจําเป็นต้องเดินทางเกินกว่าระยะเวลาที่กําหนด  
การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูง หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว การให้ใช้ยานพาหนะประจําทางและ
การเบิกค่าพาหนะ การกําหนดผู้เดินทางที่สามารถเบิกเงินค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง การให้ค่าโดยสารเคร่ืองบิน
กรณีผู้ใหค้วามช่วยเหลือไม่ออกค่าโดยสารเคร่ืองบินและกรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเคร่ืองบินแล้ว  
 

4. การเดินทาง.... 
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การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรว่มกับหัวหน้าคณะผู้ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับทกัษะพิเศษ และการยกเลิก
ความในบัญชีท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และกําหนดบัญชีหมายเลขใหม ่ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
 
ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
วาระที ่6 เรือ่ง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 

  สาระสําคญั คอื คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติและรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะนําเสนอคณะรัฐมนตรี เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ (แผนฯ) ประจําปีงบประมาณ 2561  
ครั้งที ่1 ที่มีวงเงินปรับเพ่ิมขึน้สุทธิ 85,906.42 ล้านบาทจากเดิม 1,502,977.06 ล้านบาท เป็น 1,588,883.48 ล้านบาท 
  2. รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรฐัมนตรี
ภายใต้กรอบแผนฯ ที่มีวงเงินปรับเพ่ิมขึ้น 9,830.11 ล้านบาท จากเดิม 161,433.45 ล้านบาท เป็น 
171,263.56 ลา้นบาท 
  3. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพ่ือการก่อหน้ีใหม่ การกู้มาและการนําไปให้กู้ต่อ และการ 
ค้ําประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพ่ือปรับ
โครงสร้างหน้ี ภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 1  
  4. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไขและรายละเอยีด
ต่าง ๆ ของการกู้เงิน การคํ้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น 
ภายใต้แผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ทั้งน้ี หากรัฐวิสาหกิจ
สามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นของรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ 
  5. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
มอบหมาย เป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ําประกันเงินกู้และเอกสารที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี 
กระทรวงการคลังจะรายงานผลการดําเนินการตามแผนการบริหารหน้ีสาธารณะดังกล่าวตามท่ีกําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2549  
  6. รับทราบผลการติดตามการบริหารจัดการระบายยางพาราคงค้างของการยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) พร้อมทั้งมอบหมายให้ กยท. ดําเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางพาราคงเหลือ และ
ดําเนินการจําหน่ายยางพาราในระดับราคาที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และให้ 
กยท. รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะและคณะรัฐมนตรี
ทราบเป็นระยะต่อไป 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของวงเงินกู้ทั้งในส่วนของการดําเนินการตาม
แผนงานปกติและการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการทีใ่ช้จ่ายจากงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กํากับติดตามการดําเนินแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตาม 
แผนที่กําหนดอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบสอบได้ต่อไปด้วย  
  รวมทั้ง ให้การยางแห่งประเทศไทยดําเนินการตรวจสอบปริมาณและคณุภาพยางพารา
คงเหลือและดําเนินการจําหน่ายยางพาราดังกล่าวในระดับราคาที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร 
ผู้ปลูกยางพาราเพ่ือไมใ่ห้เป็นภาระงบประมาณท่ีต้องชดเชยผลการขาดทนุ และให้รายงานคณะกรรมการนโยบาย 
และกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะต่อไป และเมื่อดําเนินการจําหน่าย 

ยางพารา... 
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ยางพาราในโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางออกสู่ตลาดแล้วเสร็จ ขอให้เร่งดําเนินการปิดบัญชีโครงการฯ และให้
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองโครงการฯ เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณมาชดเชยผลขาดทุนตามมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป  ตามท่ีคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะเสนอ ทั้งน้ี  
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กํากับดูแลขั้นตอนการดําเนินงานของการยางแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

วาระที่ 8 เรื่อง การดําเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2560  
(เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ  ครั้งที่ 2/2560) 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ 3 โครงการ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ ดังน้ี  

1. โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ  
       1.1 งบประมาณในการหมุนเวียนรับซื้อยางในโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงาน
ภาครัฐจากเกษตรกรชาวสวนยาง และนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ให้ใช้เงินกองทุน
พัฒนายางพารา  ตามมาตรา 49 (3) แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 วงเงิน 1,000 
ล้านบาท เพ่ือดําเนินการหมุนเวียนรับซื้อยางตามมติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยไปก่อน  ทั้งน้ี  
หากไม่เพียงพอจะขออนุมัติให้ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการ 
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น ในกรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท (รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท)  
เพ่ือใช้หมุนเวียนรับซื้อยางพาราภายใต้กรอบวงเงินโครงการฯ จํานวน 12,000 ล้านบาท)   โดยการยาง 
แห่งประเทศไทย (กยท.) จะทําข้อมูลความต้องการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ แผนการรับซื้อและ
จําหน่ายยางพาราของ กยท. จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน และข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือขอทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณ (สงป.) ตามข้ันตอนต่อไป ทั้งน้ี  ในส่วนของการนําเงินรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายยางมาหมุนเวียน
เพ่ือรับซื้อยางตามโครงการฯ กยท. จะทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กค.) ต่อไป 

   1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ วงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท ให ้กยท. จดัทํา 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามขั้นตอนต่อไป  
  2. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง                      
(วงเงินสินเช่ือ 10,000 ล้านบาท) 
     2.1 ค่าเบ้ียประกัน ในอัตราร้อยละ 0.36 ต่อปี จํานวน 36 ล้านบาทต่อปี ระยะเวลา              
3 ปี รวมเป็นเงิน 108 ล้านบาท ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีตามรายจ่ายจริงที่จะเกิดขึ้น  
     2.2 ค่าบริหารโครงการ อัตราร้อยละ 0.14 ต่อปี จํานวน 14 ล้านบาทต่อปี ระยะเวลา  
3 ปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 42 ลา้นบาท ให้ กยท. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป 
  3. โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)              
(วงเงินสินเช่ือ  20,000 ล้านบาท)  
     3.1 ภาครัฐชดเชยดอกเบ้ียไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี  กรอบวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท   
ให้ กยท. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามรายจ่ายจริงที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยขอให้ธนาคารกรุงไทย จํากัด  
(มหาชน) เป็นที่ปรึกษา และแนะนําวิธีการคํานวณการชดเชยดอกเบ้ีย โดยไม่รวมรายจ่ายชําระต้นเงินกู้และ                  
ไม่รวมถึงการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
       3.2 ค่าบรหิารโครงการ วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ กยท. ขอรับจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
วาระที่... 
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วาระที่ 10 เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เปิดตลาดสินค้ากากถั่วเหลืองที่นําเข้ามาเพ่ือใช้
ในอุตสาหกรรมผลิตเพ่ือมนุษย์บริโภค และกากถั่วเหลืองทีนํ่าเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ปี 2561 – 2563 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธานกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเสนอ 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง ให้คณะกรรมการ 

พืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงพาณิชย์ กํากับดูแลและติดตามการนําเข้าสินค้ากากถั่วเหลืองที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
เพ่ือมนุษย์บริโภคและกากถ่ัวเหลืองที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่จะมีการเปิดตลาดภายใต้กรอบ
การค้าต่าง ๆ ในคร้ังน้ีอย่างใกล้ชิด ตลอดจน พิจารณาทบทวนมาตรการการนําเข้าและแนวทางการบริหาร 

การนําเข้าภายใต้กรอบการค้าต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์การนําเข้าและสถานการณ์
การตลาดภายในประเทศด้วย 

  สาระสําคัญของการเปิดตลาดและบริหารนําเข้าสินค้ากากถั่วเหลือง พิกัดอัตราศุลกากร 
2304.00.90 รหัสย่อย 02 เฉพาะที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพ่ือมนุษย์บริโภค (รหัสสถิติ 002/KGM) 
และรหัสย่อย 29 เฉพาะที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ (รหัสสถิติ 090/KGM) คราวละ 3 ปี (ปี 2561-2563)
ดังน้ี 

  1. การเปิดตลาดภายใต้กรอบWTO [ดําเนินการเปิดตลาดเช่นเดียวกับปี 2560] 
     1.1 ปรมิาณตามที่ผูกพัน 230,559 ตัน ภาษีในโควตาร้อยละ 10 ภาษนีอกโควตา        
ร้อยละ 133 
     1.2 ให้มีการบริหารการนําเข้า ดังน้ี 
          (1) เป็นนิติบุคคลทีใ่ช้กากถ่ัวเหลืองเป็นวัตถุดิบในการผลิตในกิจการของตนเอง 
          (2) ให้นําเฉพาะด่านศุลกากรที่มีด่านพืชและด่านอาหารและยาเท่าน้ัน 
          (3) ผู้นําเข้ากากถั่วเหลือง รหัสย่อย 02 เฉพาะที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
เพ่ือมนุษย์บริโภค (รหัสสถิติ002/KGM) จะต้องแสดงใบรับรอง Non-GMO จากประเทศผู้ผลิตต้นทางย่ืน
ประกอบการนําเข้า 
          (4) สําหรับหลักเกณฑ์การจัดโควตา ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศกําหนด 
การเปิดตลาดใต้กรอบการค้าอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน ดังน้ี 

กรอบการคา้ รายละเอียด 
1. เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ภาษีร้อยละ 0 
2. ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ภาษีร้อยละ 0 
3. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดย่ิงขึ้น 
ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ภาษีร้อยละ 0 

4. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดไทย-ญี่ปุ่น 
(JTEPA) ภาษีในโควตาร้อยละ 0 ภาษนีอกโควตาร้อยละ 133

5. เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) ภาษีในโควตาร้อยละ 0 ภาษนีอกโควตาร้อยละ 133
6. ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (TCFTA) ภาษีในโควตาร้อยละ 0 ภาษนีอกโควตาร้อยละ 133
7. ประเทศนอกความตกลง ภาษีร้อยละ 6 และค่าธรรมพิเศษตันละ 2,519 บาท

 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งน้ี... 
 





วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 5 ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ไปราชการ (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ..... โดยสํานักบริหารกลาง

เศรษฐกิจ-สังคม 6 การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครั้งท่ี 1

8 การดําเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2560 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ  
ครั้งท่ี 2/2560)

10 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2561

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
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http://www.thaigov.go.th                                                               วันอังคารที่  20  มีนาคม  2561 
 
  วันน้ี (20 มีนาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พันเอก อธิสิทธ์ิ ไชยนุวัติ และพันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์                
ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้ร่วมแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เก่ียวกับการปล่อยช่ัวคราวและการใช้สิทธิฟ้องร้อง
    ดําเนินคดีหรือการดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการ
    ที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน
    การดําเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)]  
  3.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
    จากชุมชน พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
  6.  เรื่อง  การปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 
  7.  เรื่อง  โครงการสินเช่ือรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 ของธนาคารออมสิน 
  8.  เรื่อง   การดําเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560  
    (เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ  ครั้งที่ 2/2560)  
  9.  เรื่อง  ขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง  
    รายการเงินสํารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ 
    ดําเนินการวางเครื่องรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์)  
  10.  เรื่อง  การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช 

 
 

ท่านสามารถดาวน์โหลดมติผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ฉบับวันท่ี 20 มีนาคม 2561 
ด้วยการสแกน QR Code 
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ต่างประเทศ 
 
  11.  เรื่อง  การลงนามเอกสาร Compact between the Secretary-General of the  
    United Nations and the Government of … : Commitment to eliminate 
    sexual exploitation and abuse 
  12.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับ
    ภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ. 2562 และเห็นชอบในหลักการต่อร่างขอบเขตการ
    ฝึก (Concept Note)สําหรับเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผน
    เผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ. 2562  
  

แต่งต้ัง 
 
  13.  เรื่อง  การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐโคลอมเบีย ณ จังหวัดเชียงราย และการ
    แต่งต้ังนางสาวกาวิดา อัยศิริ ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐ 
    โคลอมเบีย ณ จังหวัดเชียงราย (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  14.  เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  15.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(หลักเกณฑ์เก่ียวกับการปล่อยชั่วคราวและการใช้สิทธิฟ้องร้องดําเนินคดีหรือการดําเนินกระบวนพิจารณาใน
คดีอาญา) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์เก่ียวกับการปล่อยช่ัวคราวและการใช้สิทธิฟ้องร้องดําเนินคดีหรือการ
ดําเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา) ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงยุติธรรม และสํานักงานอัยการสูงสุดไปประกอบการพิจารณาด้วย 
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
 

เรื่อง สาระสาํคญั 
1. การปล่อยช่ัวคราว  แก้ไขหลักเกณฑ์ในการเรียกประกันและหลักประกันในการปล่อย

ช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจําเลย โดยขยายเพดานอัตราโทษห้าปีขึ้นไป 
เป็นอย่างสูงเกินสิบปีขึ้นไป 

2. บุคคลที่ศาลสั่งปล่อยช่ัวคราวหลบหนี กําหนดให้ในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ศาลสั่งปล่อยช่ัวคราวหนีหรือ
จะหลบหนี ให้ศาลมีอํานาจแต่งต้ังเจ้าพนักงานศาลดําเนินการแจ้งให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจจับผู้ต้องหาหรือจําเลยน้ัน หรือถ้ามี
เหตุจําเป็น ก็ให้เจ้าพนักงานศาลมีอํานาจจับผู้ต้องหาหรือจําเลยได้
เอง 

3. การพิจารณาพิพากษาคดีที่ราษฎร
เป็นโจทก์  

กําหนดให้ศาลสามารถมีคําสั่งไม่ประทับฟ้องคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์
ก่อนนัดไต่สวนมูลฟ้องได้หากเห็นว่าโจทก์ใช้สิทธิฟ้องโดยไม่สุจริตหรือ
โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงเพ่ือกลั่นแกล้งหรือเอาเปรียบจําเลย โดยโจทก์
จะย่ืนฟ้องคดีน้ันอีกไม่ได้ 

 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษี
ธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ที่ดิน (องค์การมหาชน)]  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... [มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)] ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอว่า  
  1. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เป็น
หน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่ไม่แสวงหากําไร มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินอย่างเหมาะสม สนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และเพ่ือให้เกิดการกระจายการถือครอง
ที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน โดยสถาบันฯ มีอํานาจหน้าที่ในการให้สินเช่ือเพ่ือการจัดหาและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร  
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ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน องค์กรชุมชน หรือเครือข่ายองค์กรชุมชน โดยมีทุนและทรัพย์สินในการ
ดําเนินงานประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินที่รับโอนมาจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เงินที่รัฐบาล
จ่ายเป็นทุนประเดิม เงินอุดหนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใช้เป็นทุนในการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ไร้
ที่ดินทํากิน ผู้จะสูญเสียสิทธิในที่ดิน และสนับสนุนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึงจัดทําและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสิทธิ
และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซ่ึงสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เริ่มดําเนินการให้สินเชื่อ
ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 และจะสิ้นสุดการดําเนินงานในปี 2562 โดยข้อมูลการให้สินเช่ือถึงวันที่ 31 
มกราคม 2561 พบว่า มีจํานวน 184 สัญญา เป็นจํานวนเงิน 77.12 ล้านบาท   
  2. กค. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือเป็นการสนับสนุนการดําเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ที่ดิน (องค์การมหาชน) ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีที่ดินในการประกอบ
อาชีพและอยู่อาศัย แก้ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทํากินและปัญหาการไม่สามารถเข้าถึงที่ดินของเกษตรกรรายย่อยซึ่ง
เป็นปัญหาสําคัญของประเทศ จึงสมควรกําหนดให้มีการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่สถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สําหรับการประกอบกิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย์  เฉพาะรายรับจากการ
ให้สินเชื่อ และรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้น
ไป ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวันที่สถาบันฯ เริ่มดําเนินการให้สินเชื่อ  
  3. กค. ได้ดําเนินการวิเคราะห์ผลกระทบของมาตรการในเรื่องน้ีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2558 แล้ว โดยมาตรการข้างต้นจะมีผลกระทบ ดังน้ี  
   3.1 สนับสนุนภารกิจในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนของสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)  
   3.2 ช่วยเหลือให้เกษตรกรมีที่ดินในการประกอบอาชีพและอยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมท้ัง
สนับสนุนให้มีการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและย่ังยืนตามนโยบายของรัฐ อันจะทําให้ประชาชนมีรายได้และความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
   3.3 ไม่ส่งผลกระทบต่อผลการจัดเก็บภาษีอย่างมีนัยสําคัญ แต่จะมีส่วนช่วยให้สถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีเงินทุนในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่กิจการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) สําหรับการประกอบกิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย์ เฉพาะรายรับจากการให้สินเช่ือเพ่ือการจัดหาและ
พัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน องค์กรชุมชน หรือเครือข่ายองค์กรชุมชนและ
จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากําไร ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป  
  
3. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. .... 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณา
ด้วย  แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
                    สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน” “ผู้ก่อกําเนิดมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน” “คัดแยก” “การแยกช้ินส่วน” และคําว่า “จุดแยกทิ้ง” เป็นต้น  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
การบังคับใช้กฎหมาย 
  2. กําหนดห้ามดําเนินกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
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  3. กําหนดให้ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับอนุญาตจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน ดําเนินการในการเก็บ การขน  การกําจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  ต้องมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบอย่างน้อยหน่ึงคน โดยมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด  รวมท้ัง กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นเป็น
ผู้ดําเนินการให้แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยหน่ึงคน 
  4. กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับอนุญาต 
แล้วแต่กรณี  ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขด้านสุขลักษณะสําหรับผู้ปฏิบัติงานในการ
เก็บ  ขน  และกําจัดหรือแยกช้ินส่วนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย เช่น   ต้องจัดให้มีสถานที่ ห้องนํ้า ห้องสุขา  จัด
ให้มีการตรวจสุขภาพ  จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน และสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม สําหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน 
  5. กําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บ ขน และกําจัดหรือแยกช้ินส่วนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน  ต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขด้านสุขลักษณะตามท่ีกําหนด 
  6. กําหนดให้ผู้ก่อกําเนิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนต้องคัดแยกใส่ในภาชนะบรรจุ
ตามที่กําหนด  ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีจุดแยกทิ้งและสถานที่พักรวม รวมถึงกําหนดสุขลักษณะที่ต้อง
ดําเนินการในสถานที่พักรวม 
  7. กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับมอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับอนุญาตที ่
ดําเนินการรับขนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน จากจุดแยกทิ้งที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้หรือจาก
สถานที่พักรวมมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนเพ่ือนําไปกําจัดต้องจัดให้มียานพาหนะสําหรับขนมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนที่ถูกสุขลักษณะและดําเนินการขนอย่างถูกสุขลักษณะและปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
  8. กําหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น  ผู้ได้รับมอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับอนุญาตที ่
ดําเนินการรับทําการกําจัด  ต้องจัดให้มีการสถานที่พักรวมเพ่ือรอการกําจัดและกําหนดวิธีการกําจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน  และต้องดําเนินการตามกฎหมายโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเก่ียวกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตํารา
การแพทย์แผนไทยของชาติ ฉบับละ 3,000 บาท  
  2. กําหนดให้อัตราค่าธรรมเนียมคําขออนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาต  คําขอขึ้นทะเบียนและคําขอ
จดทะเบียน ฉบับละ 20 บาท  
 
5. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของกระทรวงการ
ต่างประเทศและข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
และให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
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  กค. เสนอว่า  
  1. เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับ
ใช้ต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี  
   1.1 แก้ไขบทนิยามคําว่า “ข้าราชการ” โดยตัด “ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ และข้าราชการฝ่ายอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ” 
ออกจากบทนิยาม   
   1.2แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเดินทางโดยพาหนะรับจ้างและพาหนะส่วนตัว   
   1.3 กําหนดช้ันโดยสารเคร่ืองบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  2. ดังน้ัน เพ่ือให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังมีความ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 และเพ่ือ
ความชัดเจนในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กค. จึงเห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
  แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 โดยร่างระเบียบดังกล่าวมีสาระสําคัญ
เก่ียวกับการขออนุมัติในกรณีผู้เดินทางมีความจําเป็นต้องเดินทางเกินกว่าระยะเวลาท่ีกําหนด การเดินทางไปราชการ
ในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูง หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว การให้ใช้ยานพาหนะประจําทางและการเบิกค่าพาหนะ การ
กําหนดผู้เดินทางที่สามารถเบิกเงินค่ารับรองได้เท่าที่จ่ายจริง การให้ค่าโดยสารเคร่ืองบินกรณีผู้ให้ความช่วยเหลือไม่
ออกค่าโดยสารเครื่องบินและกรณีได้รับความช่วยเหลือค่าโดยสารเครื่องบินแล้ว การเดินทางไปปฏิบัติภารกิจร่วมกับ
หัวหน้าคณะผู้ ดํารงตําแหน่งประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ และการยกเลิกความในบัญชีท้ายระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และกําหนดบัญชี
หมายเลขใหม่  
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 
6. เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติและรับทราบตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ประธาน
กรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะนําเสนอคณะรัฐมนตรี เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ (แผนฯ) ประจําปีงบประมาณ 2561  
ครั้งที่ 1 ที่มีวงเงินปรับเพ่ิมขึ้นสุทธิ 85,906.42 ล้านบาทจากเดิม 1,502,977.06 ล้านบาท เป็น 1,588,883.48  
ล้านบาท 
  2. รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้
กรอบแผนฯ ที่มีวงเงินปรับเพ่ิมขึ้น 9,830.11 ล้านบาท จากเดิม 161,433.45 ล้านบาท เป็น 171,263.56 ล้านบาท 
  3. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพ่ือการก่อหน้ีใหม่ การกู้มาและการนําไปให้กู้ต่อ และการค้ําประกัน
เงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
รวมทั้งขออนุมัติการกู้เงินของรัฐวิสาหกิจเพ่ือดําเนินโครงการลงทุนและการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบ
วงเงินของแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 1  
  4. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ 
ของการกู้เงิน การคํ้าประกันและการบริหารความเสี่ยงในแต่ละคร้ังได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น ภายใต้แผนการ
บริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2561 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ทั้งน้ี หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้
เอง ก็ให้สามารถดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นของรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ 
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  5. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย 
เป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ําประกันเงินกู้และเอกสารที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี กระทรวงการคลังจะรายงานผล
การดําเนินการตามแผนการบริหารหน้ีสาธารณะดังกล่าวตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2549  
  6. รับทราบผลการติดตามการบริหารจัดการระบายยางพาราคงค้างของการยางแห่งประเทศไทย 
(กยท.) พร้อมทั้งมอบหมายให้ กยท. ดําเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางพาราคงเหลือ และดําเนินการ
จําหน่ายยางพาราในระดับราคาที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา และให้ กยท. รายงาน
ผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ
ต่อไป 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงเจ้าสังกัดและหน่วยงานเจ้าของวงเงินกู้ทั้งในส่วนของการดําเนินการตามแผนงาน
ปกติและการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการที่ใช้จ่ายจากงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กํากับติดตามการดําเนินแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดอย่าง
เคร่งครัด โปร่งใส และตรวจสอบสอบได้ต่อไปด้วย  
  รวมทั้ง ให้การยางแห่งประเทศไทยดําเนินการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพยางพาราคงเหลือและ
ดําเนินการจําหน่ายยางพาราดังกล่าวในระดับราคาที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเพ่ือ
ไม่ให้เป็นภาระงบประมาณท่ีต้องชดเชยผลการขาดทุน และให้รายงานคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหาร
หน้ีสาธารณะและคณะรัฐมนตรีทราบเป็นระยะต่อไป และเมื่อดําเนินการจําหน่ายยางพาราในโครงการสร้างมูลภัณฑ์
กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางออกสู่
ตลาดแล้วเสร็จ ขอให้เร่งดําเนินการปิดบัญชีโครงการฯ และให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับรองโครงการฯ เพ่ือ
ขอ รับการ จัดสรรงบประมาณมาชด เชยผลขาดทุนตามม ติคณะรั ฐมนตรีที่ เ ก่ี ย วข้ อ ง ต่อ ไป   ตามที่
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะเสนอ ทั้งน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กํากับดูแล
ขั้นตอนการดําเนินงานของการยางแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด 
 
7. เรื่อง โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ระยะที่ 2 ของธนาคารออมสิน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และเง่ือนไขโครงการสินเช่ือรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน  
ระยะที่ 2 ของธนาคารออมสิน และอนุมัติวงเงินงบประมาณที่ใช้ในโครงการฯ ดังกล่าว เป็นวงเงินงบประมาณสูงสุด 
ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้ธนาคารออมสินทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณเป็นรายปีตามความเหมาะสมและความจําเป็นต่อไป ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
  ทั้งน้ี ให้ กค. โดยธนาคารออมสินรับความเห็นของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปพิจารณา
ดําเนินการ ดังน้ี 
  1. ควรพิจารณาดําเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความซํ้าซ้อนในการ
ปล่อยสินเช่ือให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่เข้าร่วมโครงการฯ และป้องกันการเกิด NPL ในระบบ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดภาระ
งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินโครงการฯ ทั้งน้ีควรพิจารณาอนุมัติสินเช่ือให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่เคยเข้าร่วม
โครงการฯ ในระยะที่ 1 เป็นลําดับแรกก่อนเพ่ือความเป็นธรรม 
  2. เห็นควรให้ กค. มีการติดตามการดําเนินโครงการอย่างใกล้ชิด รวมทั้งมีการประเมินและวิเคราะห์
ถึงความจําเป็นในการขยายระยะเวลาหรือขยายการดําเนินโครงการก่อนที่จะสิ้นสุดโครงการ เพ่ือให้สามารถนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบได้ทันการณ์ ซึ่งจะทําให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและเป็น
ประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้  
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8. เรื่อง  การดําเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2560 (เรื่อง สรุปมติการประชุม
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ  ครั้งที่ 2/2560)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ 3 โครงการ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี  

1. โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ  
   1.1 งบประมาณในการหมุนเวียนรับซ้ือยางในโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงาน
ภาครัฐจากเกษตรกรชาวสวนยาง และนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ ให้ใช้เงินกองทุนพัฒนา
ยางพารา  ตามมาตรา 49 (3) แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 วงเงิน 1,000 ล้านบาท 
เพ่ือดําเนินการหมุนเวียนรับซื้อยางตามมติคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยไปก่อน  ทั้งน้ี หากไม่เพียงพอจะ
ขออนุมัติให้ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น ในกรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท (รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท)  เพ่ือใช้หมุนเวียนรับซื้อ
ยางพาราภายใต้กรอบวงเงินโครงการฯ จํานวน 12,000 ล้านบาท) โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จะทําข้อมูล
ความต้องการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ แผนการรับซื้อและจําหน่ายยางพาราของ กยท. จําแนกข้อมูลเป็น  
รายเดือน  และข้อมูลอ่ืน ๆ เพ่ือขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ (สงป.) ตามขั้นตอนต่อไป ทั้งน้ี  ในส่วนของ
การนําเงินรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายยางมาหมุนเวียนเพื่อรับซื้อยางตามโครงการฯ กยท. จะทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง (กค.) ต่อไป 

1.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการ วงเงินไม่เกิน 150 ล้านบาท ให้ กยท.  
จัดทํารายละเอียดค่าใช้จ่ายเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป  
  2. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง                
(วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) 
   2.1 ค่าเบี้ยประกัน ในอัตราร้อยละ 0.36 ต่อปี จํานวน 36 ล้านบาทต่อปี ระยะเวลา              
3 ปี รวมเป็นเงิน 108 ล้านบาท ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามรายจ่ายจริงที่จะเกิดขึ้น  
   2.2 ค่าบริหารโครงการ อัตราร้อยละ 0.14 ต่อปี จํานวน 14 ล้านบาทต่อปี ระยะเวลา     
3 ปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 42 ล้านบาท ให้ กยท. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป 
  3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)              
(วงเงินสินเชื่อ  20,000 ล้านบาท)  
   3.1 ภาครัฐชดเชยดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี  กรอบวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท  ให้ 
กยท. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามรายจ่ายจริงที่จะเกิดขึ้นต่อไป โดยขอให้ธนาคารกรุงไทย จํากัด  
(มหาชน) เป็นที่ปรึกษา และแนะนําวิธีการคํานวณการชดเชยดอกเบ้ีย โดยไม่รวมรายจ่ายชําระต้นเงินกู้และ                 
ไม่รวมถึงการชดเชยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
   3.2 ค่าบริหารโครงการ วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ให้ กยท. ขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามข้ันตอนต่อไป 
 
9. เรื่อง ขออนุมัติเงนิงบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพือ่
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน็ (เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนนิการวางเคร่ืองรับชําระเงนิอิเล็กทรอนิกส์)  
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องขออนุมัติเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560             
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวางเครื่องรับชําระ
เงินอิเล็กทรอนิกส์)  ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบให้ กค.  โดยกรมบัญชีกลางใช้จ่ายจากเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น             
ที่ กค. ได้อนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี ถึงวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2561 จํานวน 257,531,600 บาท เพ่ือ
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เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวางเคร่ืองรับชําระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture:EDC) ที่ร้านธงฟ้า
ประชารัฐ จํานวน 10,000 เครื่อง และร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   จํานวน 10,000 เครื่อง  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กค. แจ้งว่า ได้รับการร้องขอจากกระทรวงพาณิชย์ให้ติดต้ังเคร่ือง EDC เพ่ิมเติมอีกจํานวน 20,000 
เครื่อง เน่ืองจากกระทรวงพาณิชย์ได้รับการร้องเรียนจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการว่า ยังไม่ได้รับการติดต้ังเคร่ือง EDC 
และในบางพ้ืนที่ยังไม่มีร้านคา้ที่ติดต้ังเคร่ือง EDC นอกจากน้ียังได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนผู้มีสิทธิถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐด้วยว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ เน่ืองจากร้านธงฟ้าประชารัฐที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีไม่
เพียงพอ กค. โดยกรมบัญชีกลางจึงได้เสนอขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวางเคร่ือง EDC 
เพ่ิมเติม  
 
10. เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เปิดตลาดสินค้ากากถั่วเหลืองที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
เพ่ือมนุษย์บริโภค และกากถั่วเหลืองที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ปี 2561 – 2563 ตามท่ี 

รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ประธานกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชเสนอ 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง รวมทั้ง ให้คณะกรรมการพืชนํ้ามันและน้ํามัน
พืชและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กํากับดูแลและ
ติดตามการนําเข้าสินค้ากากถั่วเหลืองที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพ่ือมนุษย์บริโภคและกากถั่วเหลืองที่
นําเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่จะมีการเปิดตลาดภายใต้กรอบการค้าต่าง ๆ ในคร้ังน้ีอย่างใกล้ชิด ตลอดจน 
พิจารณาทบทวนมาตรการการนําเข้าและแนวทางการบริหารการนําเข้าภายใต้กรอบการค้าต่าง ๆ ดังกล่าวเป็น              
ระยะ ๆ ให้ทันต่อสถานการณ์การนําเข้าและสถานการณ์การตลาดภายในประเทศด้วย 

  สาระสําคัญของการเปิดตลาดและบริหารนําเข้าสินค้ากากถ่ัวเหลือง พิกัดอัตราศุลกากร 
2304.00.90 รหัสย่อย 02 เฉพาะท่ีนําเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเพื่อมนุษย์บริโภค (รหัสสถิติ 002/KGM) 
และรหัสย่อย 29 เฉพาะที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ (รหัสสถิติ 090/KGM) คราวละ 3 ปี (ปี 2561-
2563)ดังน้ี 

  1. การเปิดตลาดภายใต้กรอบWTO [ดําเนินการเปิดตลาดเช่นเดียวกับปี 2560] 
   1.1 ปริมาณตามท่ีผูกพัน 230,559 ตัน ภาษีในโควตาร้อยละ 10 ภาษีนอกโควตา              
ร้อยละ 133 
   1.2 ให้มีการบริหารการนําเข้า ดังน้ี 
    (1) เป็นนิติบุคคลที่ใช้กากถ่ัวเหลืองเป็นวัตถุดิบในการผลิตในกิจการของตนเอง 
    (2) ให้นําเฉพาะด่านศุลกากรที่มีด่านพืชและด่านอาหารและยาเท่าน้ัน 
    (3) ผู้นําเข้ากากถั่วเหลือง รหัสย่อย 02 เฉพาะที่นําเข้ามาเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม
ผลิตเพ่ือมนุษย์บริโภค (รหัสสถิติ002/KGM) จะต้องแสดงใบรับรอง Non-GMO จากประเทศผู้ผลิตต้นทางย่ืน
ประกอบการนําเข้า 
    (4) สําหรับหลักเกณฑ์การจัดโควตา ให้เป็นไปตามที่กรมการค้าต่างประเทศ
กําหนด 
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  การเปิดตลาดใต้กรอบการค้าอ่ืน ให้เป็นไปตามข้อผูกพัน ดังน้ี 
กรอบการคา้ รายละเอียด 

1. เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ภาษีร้อยละ 0
2. ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ภาษีร้อยละ 0
3. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดย่ิงขึ้น 
ไทย-นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ภาษีร้อยละ 0 

4. ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดไทย-ญี่ปุ่น 
(JTEPA) ภาษีในโควตาร้อยละ 0 ภาษนีอกโควตาร้อยละ 133

5. เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) ภาษีในโควตาร้อยละ 0 ภาษนีอกโควตาร้อยละ 133
6. ความตกลงการค้าเสรีไทย-ชิลี (TCFTA) ภาษีในโควตาร้อยละ 0 ภาษนีอกโควตาร้อยละ 133
7. ประเทศนอกความตกลง ภาษีร้อยละ 6 และค่าธรรมพิเศษตันละ 2,519 บาท

 
ต่างประเทศ 

 
11. เรื่อง การลงนามเอกสาร Compact between the Secretary-General of the United Nations and 
the Government of … : Commitment to eliminate sexual exploitation and abuse 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ประเทศไทยลงนามในร่างเอกสารความตกลงระหว่างเลขาธิการสหประชาชาติกับ
รัฐบาลของรัฐสมาชิก : คํามั่นในการขจัดการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ (Compact between 
the Secretary-General of the United Nations and the Government of… : Commitment to eliminate 
sexual exploitation and abuse) โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
ก่อนการลงนาม ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. มอบหมายให้เอกอัคราชทูตผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก 
หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร ทั้งน้ี องค์การสหประชาชาติ (UN) กําหนดให้ผู้ได้รับมอบหมายลงนามในนาม
ผู้แทนรัฐบาลไทย 
  3. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) สํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) 
และหน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมภารกิจของ UN ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ถือปฏิบัติในส่วนที่เก่ียวข้อง 
  สาระสําคัญของร่างเอกสารความตกลงฯ เป็นการเน้นยํ้าหลักการในการดําเนินการร่วมกันของ UN 
และรัฐสมาชิก เพ่ือขจัดปัญหาการแสวงหาประโยชน์และการล่วงละเมิดทางเพศ เช่น ความมีคุณธรรมเป็นหลักสําคัญ
ของการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ UN โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนและความมีศักด์ิศรีของมนุษย์ และ
กรณีที่เกิดปัญหาดังกล่าว การดําเนินการร่วมกันจะให้ความสําคัญกับผู้ถูกกระทําและสิทธิของผู้ถูกกระทําเป็นหลัก 
เป็นต้น 
 
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – 
แปซิฟิก พ.ศ. 2562 และเห็นชอบในหลักการต่อร่างขอบเขตการฝึก (Concept Note) สําหรับเสนอให้ประเทศ
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ. 2562  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 
พ.ศ. 2562  
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  2. เห็นชอบในหลักการต่อร่างขอบเขตการฝึก (Concept Note) สําหรับเสนอให้ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพจัดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก พ.ศ. 2562  
  3. อนุมัติให้ มท. โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และกระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) ร่วมกันพิจารณาหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบอีกในกรณีที่มีการ
แก้ไขร่างขอบเขตการฝึก (Concept Note)ข้างต้นที่มิใช่สาระสําคัญหรือขัดผลประโยชน์ของไทย  
  สาระสําคัญร่างขอบเขตการฝึกซ้อมฯ (Concept Note) มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบการตอบโต้
เหตุการณ์ฉุกเฉินระดับชาติตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 (การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน) โดยเฉพาะการพัฒนาและทดสอบการประสานงานรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
รวมท้ังเพ่ือเสริมสร้างความรู้และการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุแผ่นดินไหวของประเทศสมาชิกอาเซียนและเอเชีย – 
แปซิฟิก 
  ทั้งน้ี การฝึกจะกําหนดสถานการณ์จําลองโดยจะเน้นภัยพิบัติที่ เกิดขึ้นแบบฉับพลัน ได้แก่ 
แผ่นดินไหวและอุทกภัย ซึ่งก่อให้เกิดการถล่มของโครงสร้างสิ่งก่อสร้างในชุมชนเมือง โดยเป็นสถานการณ์ร้ายแรง
ที่สุดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในระดับ 4 สาธารณภัยที่ร้ายแรงอย่างย่ิง และจําเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือ 
โดยการสนับสนุนผู้เช่ียวชาญฯ เครื่องมือ และอุปกรณ์จากต่างประเทศ ประเทศที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฯ จะส่งทีม
ค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง พร้อมเคร่ืองมือ อุปกรณ์และทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้าสนับสนุนการเผชิญเหตุระดับชาติ และ
ทีมประเมินสถานการณ์และประสานงานขององค์การสหประชาชาติจะเดินทางเข้ามาเพ่ือสนับสนุนกลไกการ
ประสานงานระหว่างประเทศ 
  รูปแบบการฝึก  ฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (functional Exercise) ซึ่งเป็นการทดสอบระบบของ
ประเทศในการจัดการสาธารณภัย 
  กําหนดการ จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ กรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดที่เหมาะสม โดย
มีผู้เข้าร่วม ประมาณ 300 คน ประกอบด้วย หน่วยงานภายในประเทศ ได้แก่ หน่วยงานด้านการจัดการสาธารณภัย
ทุกระดับภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
หน่วยงานด้านศุลกากร สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานด้านการควบคุมโรค ชุดเผชิญเหตุจากทุกภาคส่วน 
และสื่อมวลชน พร้อมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องจากต่างประเทศในด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม 
   

แต่งต้ัง 
 
13. เรื่อง การเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐโคลอมเบีย ณ จังหวัดเชียงราย และการแต่งต้ังนางสาวกาวิ
ดา อัยศิริ ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐโคลอมเบีย ณ จังหวัดเชียงราย (กระทรวงการ
ต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐโคลอมเบียเสนอขอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ
สาธารณรัฐโคลอมเบีย ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่  และแต่งต้ัง 
นางสาวกาวิดา อัยศิริ ให้ดํารงตําแหน่ง กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐโคลอมเบีย ณ จังหวัดเชียงราย ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ  
 
14. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายณรงค์ ศศิธร 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ใหดํ้ารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นต้นไป 
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี การแต่งต้ังข้าราชการให้ไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ  
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15. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 360,000 
บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมทั้งคา่ตอบแทนพิเศษประจําปี และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่ผู้รับจ้างจะได้รับตามที่
กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว ทั้งน้ี ใหม้ีผลต้ังแต่วันที่กําหนดในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้ 
นายภคพงศ์ฯ ลาออกจากการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสญัญาจ้างด้วย  
 

................... 


