เศรษฐกิจ-สังคม

1. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการพักชาระหนี้ เงินต้นและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผูป้ ระสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ปี 2559/60 เพิม่ เติม
โครงการพัก ช าระหนี้ เงิน ต้น และลดดอกเบี้ย ให้เ กษตรกรผู ป้ ระสบอุ ท กภัย ในพื้ น ที่ภ าคใต้ และจัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ปี 2559/60 เพิ่มเติม เนื่องจาก จานวนเกษตรกรที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไปเมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
นัน้ เป็ นการประมาณการของ ธ.ก.ส. โดยไม่ได้สารวจความเสีย หายของเกษตรกรอย่างทัว่ ถึง จึงทาให้มีเกษตรกรที่จะ
ประสงค์เข้าร่วมโครงการพักชาระหนี้เป็ นจานวนมากเพราะได้ความผลกระทบและมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ดังนัน้
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มจานวนเกษตรกรเป้ าหมาย โดยเพิ่มจานวนเกษตรกรกรณี ท่ไี ม่เป็ นหนี้ NPLs จานวน
47,539 ราย (จากเดิม จานวน 212,850 ราย เป็ น จานวน 260,389 ราย) และเพิ่มงบประมาณที่รฐั ใช้ในการชดเชยอัตรา
ดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี จานวน 859.50 ล้านบาท (จากเดิม จานวน 3,931.00
ล้านบาท เป็ น จานวน 4,790.50 ล้านบาท)

2. เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61 โครงการสินเชื่อเพื่อ
รวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิม่ โดยสถาบันเกษตรกร ปี 2560/61 วงเงินงบประมาณ 45 ล้านบาทเพือ่ เป็ นการ
สนับสนุ นสินเชื่อให้กบั สถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
ตลอดจนเป็ นการส่งเสริมการทาธุ รกรรมระหว่างสมาชิกและสถาบันเกษตรกรเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและมี
ทางเลือกในตลาดรับซื้อเพิม่ มากขึ้น
ทัง้ นี้ในการสนับสนุ นสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรนัน้ ใช้วงเงินสินเชื่อ ทัง้ หมด 1,500 ล้านบาท โดยใช้เงินทุน จาก
ธ.ก.ส. โดยมีระยะเวลาในการดาเนินโครงการ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

3. เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในปี 2560 (เพิม่ เติม)
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. มาตรการภาษีเพื่อ ส่ง เสริมการบริจาคเพื่อช่ว ยเหลือผู ป้ ระสบอุทกภัย ในการบริจาคเงินหรือทรัพ ย์สิน เพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่
645) พ.ศ. 2560 จากเดิม ได้มกี าหนดระยะระหว่างวันที่ 5 กรกาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เป็ น ระหว่างวันที่
1 พฤศจิกายน 2560 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพือ่ เป็ นการส่งเสริมการบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย อย่าง
ทัว่ ถึง อีกทัง้ สามารถนาไปหักเป็ นค่าลดหย่อน/รายจ่ายในการคานวณภาษีเงินได้เพิม่ ขึ้นจากสิทธิการหักรายจ่ายตามปกติอีก
เป็ น จ านวนร้อ ยละ 50 โดยออกเป็ น ร่ า งพระราชกฤษฎีก า ออกตามความในมาตรา 3 (1) แห่ ง ประมวลรัษ ฎากร
2. มาตรการจ้างงานผูล้ งทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่ง รัฐ ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์
ในพื้นที่ประสบภัยพิบตั ิตามประกาศของ ปภ. ให้หน่ วยงานต่าง ๆ พิจารณาจ้างงานผูล้ งทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้วในโครงการลงทะเบียนเพื่อ สวัสดิการแห่ง รัฐ ปี พ.ศ. 2560 ตามความเหมาะสม โดยประสานขอข้อมูล
ผู ล้ งทะเบียนเพื่อ สวัสดิการแห่ง รัฐมายัง ศู นย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง

.........................................
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มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
วันนี้ (31 ตุลาคม 2560) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทาเนียบรัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึง่ สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีดงั นี้
กฎหมาย
1.

เรื่อง

2.

เรื่อง

3.

เรื่อง

ร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
สาหรับมาตรฐานบังคับ (ฉบับที.่ .) พ.ศ.....
ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง
(ฉบับที.่ .) พ.ศ.....
ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพื้นทีต่ าบลปากคลอง ตาบลชุมโค
ตาบลบางสน และตาบลสะพลี อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พ.ศ.....
เศรษฐกิจ-สังคม

4.

เรื่อง

5.
6.

เรื่อง
เรื่อง

ขอความเห็นชอบโครงการพักชาระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกร
ผูป้ ระสบอุทกภัยในพื้นทีภ่ าคใต้ และจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ปี 2559/60
เพิม่ เติม
แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61
มาตรการการเงินการคลังเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในปี 2560 (เพิม่ เติม)
ต่างประเทศ

7.

เรื่อง

8.

เรื่อง

การประชุมรัฐภาคีอนุสญั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ สมัยที่ 23 (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพธิ สี ารเกียวโต
สมัยที่ 13 (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2
(CMA 1.2) และการประชุมอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
การร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
แต่งตัง้

9.

เรื่อง

10.

เรื่อง

การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)
การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

รวบรวมโดย ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)
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มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
11.

เรื่อง

12.

เรื่อง

13.

เรื่อง

การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
(สานักนายกรัฐมนตรี)
การแต่งตัง้ กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส์
(กระทรวงการต่างประเทศ)
การแต่งตัง้ ประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

******************
สานักโฆษก สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396
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กฎหมาย
1. เรื่ อ ง ร่ า งกฎกระทรวงก าหนดค่ า บริ ก ารตรวจสอบและรับ รองมาตรฐานสิ น ค้า เกษตรส าหรับ มาตรฐานบัง คับ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ิหลักการร่างกฎกระทรวงกาหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรส าหรับ มาตรฐานบัง คับ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง ส านัก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดาเนินการต่อไปได้ และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รบั ความเห็น
ของกระทรวงพาณิชย์ไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
สาระสาคัญของร่างกฎกระทรวง
แก้ไขเพิม่ เติมกฎกระทรวงกาหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสาหรับมาตรฐาน
บังคับ พ.ศ. 2560 เพื่อกาหนดค่าบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรสาหรับมาตรฐานบังคับเพิ่มเติมสาหรับ
ศูนย์รวบรวมนา้ นมดิบ และโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง ซึ่งอัตราค่าบริการจะจาแนกตามขนาดของศูนย์รวบรวมนา้ นม
ดิบหรือโรงงานผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง โดยให้เป็ นไปตามอัตราที่กาหนดไว้ในตารางท้ายกฎกระทรวง
2. เรื่อง ร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนา
เงินส่งคลัง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ
ร่างอนุบญั ญัติท่เี สนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รบั ความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทยไปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
สาระสาคัญของร่างระเบียบ เป็ นการแก้ไขปรับปรุงระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่ง คลัง พ.ศ. 2551 เพื่อ ให้ส่ว นราชการที่ก่อ หนี้ ผู กพันเป็ น เงิน ตราต่ างประเทศ อาจเบิกเงินไปซื้อเงิน ตรา
ต่ างประเทศในสกุลเงิน ตราที่จ ะต้อ งชาระหนี้ โดยทยอยซื้อหรือซื้อทัง้ จานวนก็ไ ด้ และให้นาเงินไปฝากไว้ก บั ธนาคาร
รัฐวิสาหกิจหรือธนาคารที่ กค. ให้ความเห็นชอบและเมือ่ หนี้ถงึ กาหนดหรือใกล้ถงึ กาหนดชาระ ให้นาเงินตราต่างประเทศที่
ฝากธนาคารไปชาระหนี้ดงั กล่าว
3. เรื่อ ง ร่ า งประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อ ม เรื่อ ง กาหนดเขตพื้น ที่และมาตรการคุ ม้ ครอง
สิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตาบลปากคลอง ตาบลชุมโค ตาบลบางสน และตาบลสะพลี อาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
พ.ศ....
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั ดิ งั นี้
1. อนุ มตั ิในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดเขตพื้นที่
และมาตรการคุม้ ครองสิง่ แวดล้อม ในบริเวณพื้นที่ตาบลปากคลอง ตาบลชุมโค ตาบลบางสน และตาบลสะพลี อาเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบั ความเห็นของกระทรวงพลังงานไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดาเนินการต่อไปได้
2. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศึกษาวิเคราะห์ถึงเหตุจาเป็ นหรือสภาพ
ความรุ น แรงเข้า ขัน้ วิก ฤตที่จ าเป็ น จะต้อ งออกประกาศเขตพื้น ที่คุ ม้ ครองสิ่ง แวดล้อ มในเรื่อ งนี้ ต ามมาตรา 45 แห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อ มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมาตรการคุม้ ครองที่จะกาหนดบทพื้นฐาน
ทางวิชาการต่อไป

รวบรวมโดย ฝ่ ายเศรษฐกิจและศูนย์ขอ้ มูล (TCCIC)

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

3

มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
3. มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมไป
พิจารณาดาเนินการต่อไป
สาระสาคัญของร่างประกาศ
1. กาหนดคานิยาม คาว่า “แนวชายฝัง่ ทะเล” “ชายหาด” “ประมงพื้นบ้าน” “ประมงพาณิชย์” “การถมที่ดิน
ในทะเล” เพือ่ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องและป้ องกันการเกิดปัญหาในทางปฏิบตั ิ
2. กาหนดขอบเขตพื้นทีค่ ุม้ ครองสิง่ แวดล้อม โดยครอบคลุมพื้นทีข่ องตาบลปากคลอง ตาบลชุมโค ตาบล
บางสน และตาบลสะพลี และพื้นทีน่ ่านนา้ ในเขตอาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
3. กาหนดมาตรการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม เรื่อง การห้ามกระทาหรือกิจการใด ๆ ที่อาจเป็ นอันตรายหรือ
ก่อให้เกิดผลกระทบ ในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่นนั้ จากลักษณะตามธรรมชาติในพื้นที่น่านนา้ ทะเล พื้นที่สนั
ทราย พื้นทีใ่ นแผ่นดิน และพื้นทีเ่ กาะ
4. กาหนดให้ผูท้ ่เี กี่ยวข้องดาเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง
กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ กิจการของส่ว นราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ที่จะทาการก่ อสร้างหรือ
ดาเนินการในพื้นที่ ให้ทารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
5. กาหนดให้มคี ณะกรรมการกากับดูแลและติดตามผลการคุม้ ครองสิ่งแวดล้อม การสงวนรักษา การ
อนุ รกั ษ์ การปกป้ อง การฟื้ นฟูบูรณะ และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมี
อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการร่วมมือและประสานงานให้เ กิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน รวมทัง้ การ
จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารเพือ่ การจัดการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
6. กาหนดบทเฉพาะกาลเพือ่ รองรับกรณีต่าง ๆ ทีม่ หี รือเกิดขึ้นแล้วก่อนวันทีป่ ระกาศนี้ใช้บงั คับ
7. กาหนดระยะเวลาใช้บงั คับ 5 ปี
เศรษฐกิจ- สังคม
4. เรื่อง ขอความเห็นชอบโครงการพักชาระหนี้ เงินต้นและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผูป้ ระสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และ
จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ปี 2559/60 เพิม่ เติม
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มจานวนเกษตรกรเป้ าหมายของโครงการพักชาระหนี้ เงินต้นและลด
ดอกเบี้ยให้เกษตรกรผูป้ ระสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ปี 2559/60 เพิ่มเติม จากเดิม (มติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560) จานวน 212,850 ราย เป็ น จานวน 260,389 ราย และเพิม่ งบประมาณในการ
ดาเนิ นโครงการจานวน 859.50 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากจานวน 1,965.50 ล้านบาทต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี จานวน
3,931 ล้านบาท เป็ น จ านวนเงิน 2,395.25 ล้านบาทต่ อปี รวมระยะเวลา 2 ปี จานวน 4,790.50 ล้านบาท) ตามที่
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ
สาระสาคัญของเรื่อง
กค. รายงานว่า
1. เนื่องจากจานวนเกษตรกรที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพักชาระหนี้ฯ ทัง้ ในส่วนของเกษตรกรที่ไม่
เป็ นหนี้ NPLs และที่เป็ นหนี้ NPLs มีจานวนมากกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้ความเห็นชอบไว้ เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์
2560 เนื่องจากจานวนเกษตรกรที่คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบนัน้ เป็ นการประมาณการของ ธ.ก.ส. โดยยังมิได้สารวจความ
เสียหายของเกษตรกรอย่างทัว่ ถึงและครบถ้วน รวมทัง้ สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในวงกว้าง
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จึงทาให้เกษตรกรที่ได้รบั ผลกระทบและมีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไข แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการพักชาระหนี้ฯ มี
จานวนมากขึ้น
2. เนื่องจากจานวนเกษตรกรที่ไม่เป็ นหนี้ NPLs ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการมีจานวนมากขึ้น ส่งผลให้
วงเงินพักชาระหนี้ ของเกษตรกรที่ไม่เป็ นหนี้ NPLs มีจานวนมากขึ้น จาก จานวน 39,310.00 ล้า นบาท เป็ น จานวน
47,905.05 ล้านบาท โดยงบประมาณที่รฐั บาลจะใช้ในการชดเชยอัตราดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส. แทนเกษตรกรที่ไม่เป็ นหนี้
NPLs ตามหลักเกณฑ์เดิมในมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560) ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี รวมระยะเวลา 2 ปี มี
จานวนเพิม่ มากขึ้น
3. เพื่อ ให้เกษตรกรในพื้นที่ประสบอุทกภัยที่ได้รบั ความเดือดร้อนและมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของ
โครงการพักชาระหนี้ฯ สามารถได้รบั ความช่วยเหลืออย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียกัน กค. จึงเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเพิ่มจานวนเกษตรกรกรณี ท่ไี ม่เป็ นหนี้ NPLs จานวน 47,539
ราย (จากเดิม จานวน 212,850 ราย เป็ น จานวน 260,389 ราย) และเพิ่มงบประมาณที่รฐั ใช้ในการชดเชยอัตราดอกเบี้ย
ให้แ ก่ ธ.ก.ส. ในอัต ราร้อ ยละ 5 ต่ อ ปี รวมระยะเวลา 2 ปี จ านวน 859.50 ล้า นบาท (จากเดิ ม จ านวน 3,931.00
ล้านบาท เป็ น จานวน 4,790.50 ล้านบาท)
5. เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2560/61 โครงการ
สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2560/61 วงเงินงบประมาณ 45 ล้านบาท
ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ
สาระสาคัญของโครงการสินเชื่อฯ มีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสนับสนุ นสินเชื่อให้กบั สถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมีการจด
ทะเบียนอย่างถูกต้อง นาไปใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรผูข้ ้นึ ทะเบียน
เกษตรกรผู ป้ ลู กข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี การผลิต 2560/61 กับกรมส่ง เสริมการเกษตร เพื่อจาหน่ ายต่อแปรรู ปเพื่อ ส ร้าง
มูลค่าเพิม่ และ/หรือใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตอาหารสัตว์
2. เพื่อช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก ตลอดจนเป็ นการส่งเสริม
การทาธุรกรรมระหว่างสมาชิกและสถาบันเกษตรกรตามเจตนารมณ์ของการก่อตัง้ สถาบันเกษตรกร
3. เพือ่ สร้างความเข้มแข็งให้กบั สถาบันเกษตรกรในการดาเนินธุรกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
4. เพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรได้มแี หล่งรับซื้อผลผลิตที่หลากหลายยิ่งขึ้น จากเดิมที่แหล่งรับซื้อส่วน
ใหญ่จะเป็ นประกอบการเอกชน
เป้ าหมาย สนับสนุ นสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมหรือรับซื้อและสร้า งมูลค่าเพิ่มข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์จากเกษตรกร วงเงินสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท โดยใช้เงินทุน ธ.ก.ส.
วิธีการ ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยเงินกูต้ ามโครงการในอัตราร้อยละ 4 ต่อปี โดยคิดจากสถาบันเกษตรกร
ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแก่ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็ นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่
วันรับเงินกู ้ และตัง้ แต่วนั ถัดจากวันครบกาหนดระยะเวลาชาระคืนเงินกูเ้ ป็ นต้นไป สถาบันเกษตรกรจะต้องรับภาระดอกเบี้ย
เองในอัตรา MLR บวกตามชัน้ ความเสีย่ งของสถาบันเกษตรกรแต่ละแห่ง (ปัจจุบนั MLR เท่ากับ ร้อยละ 5 ต่อปี )
งบประมาณที่ขอจัดสรร จานวนดอกเบี้ยที่ขอชดเชยจากรัฐ 45 ล้านบาท (วงเงินสินเชื่อรวม 1,500 ล้าน
บาท X อัตราดอกเบี้ยทีข่ อชดเชยจากรัฐ อัตราร้อยละ 3 ต่อปี X ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ย 12 เดือน)
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ระยะเวลาดาเนิ นงาน
1. ระยะเวลาโครงการ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
2. ระยะเวลาจ่ายเงินกู ้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 2561
3. กาหนดชาระคืนเงินกู ้ ไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วนั ที่รบั เงินกู ้ ทัง้ นี้ ต้องชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นไม่เกินวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2562
4. ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 12 เดือน นับแต่วนั ทีร่ บั เงินกู ้
6. เรื่อง มาตรการการเงินการคลังเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในปี 2560 (เพิม่ เติม)
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในปี 2560 (เพิม่ เติม)
2. รับทราบมาตรการช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยทีม่ กี ารดาเนินการอยู่ในปัจจุบนั
สาระสาคัญของมาตรการการเงินการคลังเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในปี 2560 (เพิม่ เติม)
มีดงั นี้
1. มาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการบริจาคเพื่อช่ วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ในการบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่
645) พ.ศ. 2560 ซึ่งได้กาหนดช่วงเวลาสาหรับการบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุอุทกภัยระหว่างวันที่ 5 กรกาคม 2560
ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ได้ส้ นิ สุดลงแล้ว มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย แต่ยงั มี
ประชาชนและครัวเรือนที่ประสบเหตุอุทกภัยดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงเห็นควรขยายระยะเวลาให้ผูบ้ ริจาคเงินหรือทัรพย์
สินช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไปหักเป็ นค่าลดหย่อน/
รายจ่ายในการคานวณภาษีเงินได้เพิม่ ขึ้นจากสิทธิการหักรายจ่ายตามปกติอีกเป็ นจานวนร้อยละ 50 โดยออกเป็ นร่างพระราช
กฤษฎีกา ออกตามความในมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร
2. มาตรการจ้า งงานผู ้ล งทะเบี ย นเพื่ อ สวัส ดิ ก ารแห่ ง รัฐ ในการปรับ ปรุ ง ซ่ อ มแซมที่ เ กี่ ย วกับ
สาธารณประโยชน์ ในพื้นที่ประสบภัยพิบตั ิตามประกาศของ ปภ. ให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาจ้างงานผูล้ งทะเบียนที่ผ่าน
การตรวจสอบคุณสมบัติแล้วในโครงการลงทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐ ปี พ.ศ. 2560 ตามความเหมาะสม โดยประสานขอ
ข้อมูลผูล้ งทะเบียนเพือ่ สวัสดิการแห่งรัฐมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สานักงาน
ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
ต่างประเทศ
7. เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุ สญั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 23 (COP 23) การ
ประชุมรัฐภาคีพธิ ีสารเกียวโต สมัยที่ 13 (CMP 13) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2 (CMA 1.2) และการ
ประชุมอืน่ ที่เกีย่ วข้อง
คณะรัฐมนตรีมมี ติรบั ทราบและเห็นชอบตามทีก่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (ทส.) เสนอ
ดังนี้
1. รับทราบองค์ประกอบของคณะผูแ้ ทนประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุสญั ญาสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สมัยที่ 23 (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพธิ สี ารเกียวโต สมัยที่ 13 (CMP 13) การประชุม
รัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2 (CMA 1.2) และการประชุมอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
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2. เห็นชอบต่ อ กรอบท่า ทีเ จรจาของไทยในการประชุมรัฐภาคีอนุ ส ญั ญา สหประชาชาติว่ าด้ว ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกี ยวโต การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีสและการประชุมอื่นที่
เกี่ยวข้อง ประจาปี พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561
3. หากมีความจาเป็ นต้องปรับปรุงแก้ไขท่าทีการเจรจาฯ ที่มใิ ช่สาระสาคัญหรือไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้ ทส. พิจารณาดาเนินการได้ โดยไม่ตอ้ งนาเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาอีกครัง้
สาระสาคัญของเรื่อง
ทส. รายงานว่า
1. ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันต่ออนุ สญั ญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ พิธี
สารเกี ย วโต และความตกลงปารี ส เมื่ อ วัน ที่ 28 ธั น วาคม 2537 เมื่ อ วัน ที่ 28 สิ ง หาคม 25 45 และ
วันที่ 21 กันยายน 2559 ตามลาดับ และได้ดาเนินการตามพันธกรณี ของอนุ สญั ญาฯ และพิธีสารเกียวโตตลอดมา โดยมี
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทาหน้าที่เป็ นหน่ วยงานกลางของประเทศภายใต้กรอบ
อนุสญั ญาฯ
2. สาธารณรัฐ หมู่เ กาะฟิ จิ จ ะเป็ น เจ้า ภาพจัด ประชุ ม รัฐ ภาคี อ นุ ส ญ
ั ญา สหประชาชาติ ว่ า ด้ว ยการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศสมัยที่ 23 (COP 23) การประชุมรัฐภาคีพธิ ีสารเกียวโต สมัยที่ 13 (CMP 13) การประชุมรัฐ
ภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 1.2 (CMA 1.2) และการประชุมคู่ขนานขององค์กรย่อยต่าง ๆ ของอนุ สญั ญาฯ ในระหว่าง
วันที่ 6-17 พฤศจิกายน 2560 ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ซึง่ ประเทศต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นภาคีของอนุ สญั ญาฯ พิธี
สาร และความตกลงดัง กล่าว จะเข้าร่วมการประชุมในครัง้ นี้ โดยมีสาระของการเจรจา ได้แก่ การกาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานของประชาคมโลกภายใต้กรอบอนุ สญั ญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ทัง้ ในประเด็น
ภายใต้พธิ ีสารเกียวโต ประเด็นด้านเทคนิค ประเด็นด้านการดาเนินงาน และการดาเนินงานเพือ่ เตรียมการมีผลใช้บงั คับของ
ความตกลงปารีส
8 เรื่อง การร่วมรับรองเอกสารภายใต้ความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบและอนุมตั ติ ามทีก่ ระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้
1. เห็นชอบต่อเอกสาร ASEAN Declaration on Innovation
2. อนุ ม ตั ิ ใ ห้ร องนายกรัฐ มนตรี ด า้ นเศรษฐกิ จ หรื อ ผู แ้ ทนที่ไ ด้ร บั มอบหมายให้ก ารรับ รองเอกสาร
3 ฉบับ คือ 1) เอกสาร ASEAN Declaration on Innovation 2) เอกสาร AEC 2025 Trade Facilitation Strategic
Action Plan และ3)เอกสาร ASEAN Work Programmer on Electronic Commerce 2017 2025 และหากมีค วาม
จาเป็ นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารทัง้ 3 ฉบับดังกล่าว ที่ไม่ใช่สาระสาคัญหรือไม่ขดั ต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ส่วนราชการ
เจ้าของเรื่อ งด าเนิ น การต่ อ ไปได้โ ดยไม่ตอ้ งขอความเห็น ชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก [คณะมนตรีป ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC Council) จะให้การรับรองเอกสารดังกล่าวก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 31 ในวันที่ 13 – 14
พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์]
สาระสาคัญของเรื่อง
พณ. รายงานว่า
AEC Council จะให้การรับรองเอกสารความร่วมมือทางเศรษฐกิจ จานวน 3 ฉบับ ก่อนการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครัง้ ที่ 31 ที่จะมีข้ ึนในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิ ลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ทัง้ นี้ สาระของ
เอกสารดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บงั คับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เป็ นสนธิสญั ญาตามกฎหมายระหว่าง
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ประเทศ และไม่เข้าข่ายเป็ นหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทัง้ จะไม่ มกี ารลงนาม
เอกสารดังกล่าว ดังนี้
1. ASEAN Declaration on Innovation เป็ นเอกสารที่ แ สดงถึง เจตนารมณ์ ร่ ว มกัน ของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการให้ความสาคัญกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่ การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน การสร้างงาน
และการส่งเสริมการยกระดับความเป็ นอยู่ท่ีดีในสังคม โดยใช้นวัตกรรมเป็ นปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตและการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมระดับภูมภิ าค
2. AEC 2025 Trade Facilitation Strategic Action Plan เป็ นแผนปฏิบตั ิการเชิงยุทธศาสตร์ดา้ น
การอานวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินการด้านอานวยความสะดวกทาง
การค้าของอาเซียนในช่วงระยะ ปี 2560 – 2568 ในการบรรลุเป้ าหมาย คือ ลดต้นทุนธุรกรรมทางการค้าภายในภูมภิ าคลง
ร้อยละ 10 ภายในปี ค.ศ. 2020 เพิ่มการค้าภายในภูมภิ าคเป็ น 2 เท่าภายในปี 2568 และผลการจัดอันดับความสามารถใน
ระดับโลกดีข้นึ
3. ASEAN Work Programmer on Electronic Commerce 2017 - 2025 เป็ นเอกสารกาหนดแนว
ทางการดาเนิ นการด้านพาณิ ชย์อเิ ล็กทรอนิ กส์ของอาเซียน สาหรับช่ว งระยะปี 2560 – 2563 ประกอบด้วย 9 ด้าน ได้แก่
(1) โครงสร้างพื้นฐาน (2) สมรรถนะด้านการศึ กษาและเทคโนโลยี (3) การคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (4) การมีกฎระเบีย บที่
ทันสมัย (5) ความปลอดภัยของธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (6) ระบบการชาระเงิน
(7) การอานวยความสะดวกทางการค้า (8) การแข่งขัน และ (9) โลจิสติกส์ โดยจะลงนามความตกลงว่าด้วยพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียนในปี 2561
ในการจัดทาเอกสารดังกล่าวข้างต้น พณ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มี
การประสานและหารือกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด โดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มขี อ้ ขัดข้องต่อเอกสารดังกล่าว
นอกจากนี้ ในส่วนของเอกสาร ASEAN Declaration on Innovation หน่วยงานที่รบั ผิดชอบเป็ นผูเ้ จรจาร่วมกับประเทศ
อาเซียนเอง
แต่งตัง้
9. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มตั ิตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตัง้ นายกษิ ดิศ วัฒนศัพท์ ผูเ้ ชี่ยวชาญ
วิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง) (วิ ศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมทางหลวง ให้ดารง
ตาแหน่ ง วิศวกรใหญ่ท่ีปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและวางโครงการก่อสร้าง) (วิศวกรโยธา
ทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ตัง้ แต่วนั ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็ นวันที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป
10. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มตั ิตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตัง้ นายโกวิท คัมภีรภาพ นายแพทย์
เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาตจวิทยา) กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุ นวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและ
การแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ให้ดารงตาแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาตจวิทยา) กลุ่ม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุ นวิชาการ กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์
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มติคณะรัฐมนตรี : ฉบับเต็ม
กระทรวงสาธารณสุข ตัง้ แต่วนั ที่ 26 ธันวาคม 2559 ซึ่งเป็ นวันที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป
11. เรื่อง การแต่งตัง้ ข้าราชการให้ดารงตาแหน่ งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สานักนายกรัฐมนตรี)
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตัง้ นางนันทนา ธรรมสโรช ที่ปรึกษาการ
พัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการเชี่ยวชาญ) สานักงาน ก.พ.ร. ให้ดารงตาแหน่ ง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบ
ราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สานักงาน ก.พ.ร. สานักนายกรัฐมนตรี ตัง้ แต่วนั ที่ 3 เมษายน 2560 ซึ่งเป็ น
วันทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตัง้ เป็ นต้นไป
12. เรื่อง การแต่งตัง้ กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (กระทรวงการต่างประเทศ)
คณะรัฐ มนตรีมีม ติอ นุ ม ตั ิต ามที่ก ระทรวงการต่ า งประเทศเสนอแต่ ง ตัง้ นายอะห์ม ดั อะลี มะนิ ก
(Mr. Ahmed Ali Manik) ให้ดารงตาแหน่ง กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงมาเล สาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม
สาธารณรัฐมัลดีฟส์ สืบแทน นายโมฮาเมด ซอลิห ์ (Mr. Mohamed Salih) ซึง่ ขอลาออกจากตาแหน่ง
13. เรื่อง การแต่งตัง้ ประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิ คมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุ มตั ิตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตัง้ นายพสุ โลหารชุน ให้ดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแทนผูท้ ่ีลาออก ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ วันที่ 31 ตุลาคม
2560 เป็ นต้นไป
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