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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2559 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
011159 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาทราย 
อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... ตามมติคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรจ านวนมากไม่มีที่ดินท ากินได้ร้องขอที่ดินท ากิน กษ. โดย ส.ป.ก. จึงได้ด าเนิน

โครงการจัดหาที่ดินท ากินให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท ากิน ตลอดจนพิจารณาจัดหาที่ดินเพื่อรองรับเกษตรกรตามโครงการสร้าง
และพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ โดยใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดซื้อท่ีดินมาจัดให้เกษตรกรได้เช่าหรือเช่าซื้อ 
เพื่อให้มีที่ดินท ากินเพียงพอแก่การครองชีพ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกษตรมีสิทธิในที่ดินเพื่อ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างท่ัวถึง 

2. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 4/2552 เมื่อวันท่ี 21 ธ.ค. 2552 
ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินท ากินโดยให้ ส .ป.ก. รับเรื่องกลุ่ม
เกษตรกรร้องขอที่ดินท ากินท้ังในกรณีที่ร้องขอ ส.ป.ก. โดยตรง หรือหน่วยงานอ่ืนส่งเรื่องให้ น ามาตรวจสอบกับฐานข้อมูล
เกษตรกรของ ส.ป.ก. ว่ามีรายชื่อซ้ าซ้อนกับเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. หรือไม่ และจัดส่งข้อมูลให้ส านักงาน
การปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ส.ป.ก. จังหวัด) ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติการมีที่ดินท ากินและเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริง 

3. คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร (คปจ. พิจิตร) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 2/2557 เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2557 
ได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติวงเงินการจัดซื้อที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จ านวน 1 แปลง 
รวมเนื้อที่ประมาณ 88 – 3 – 67 ไร่ เป็นเงิน 7,993,683.25 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบ
สามบาทยี่สิบห้าสตางค์) แต่เนื่องจากราคาที่ดินที่เสนอขายสูงกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของราคาประเมินของกรมธนารักษ์ ดังนั้น 
อ านาจในการพิจารณาอนุมัติวงเงินจัดซื้อที่ดินจึงเป็นของคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ส.ป.ก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากิน
ให้มีท่ีดินท ากิน และเป็นการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและ
ด าเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างท่ังถึง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เพื่อเกษตรกรรม (ออก.คง.) สมควรเสนอ อกก.คง. พิจารณาต่อไป 
4. อกก.คง. มีมติในการประชุม ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2557 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติวงเงิน

การจัดซื้อท่ีดินในท้องที่ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จ านวน 1 แปลง เนื้อที่ 88 – 3 – 67 ไร่ เป็นเงิน 
7,993,683.25 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบห้าสตางค์) 

5. คปก. มีมติในการประชุม ครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 8 มิ.ย. 2559 อนุมัติให้ก าหนดเขตที่ดินเฉพาะพื้นที่ตาม
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินของกรมที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร จ านวน 1 แปลง  
เนื้อที่ประมาณ 88 – 3 – 67 ไร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินโดยตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อให้  
ส.ป.ก. มีอ านาจจัดซื้อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินได้ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2532 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต าบลเขาทราย อ าเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 
ให้เป็นเขตปฏิรูปท่ีดิน พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 

2. ให้ กษ. รับความเห็นของ สศช. ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2559 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
011159 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเช้ือเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับหลักปฏิบัติ
ส าหรับการผลิตเช้ือเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับ 
หลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเช้ือเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตเช้ือเห็ดให้มีการปฏิบัติตามหลัก
วิชาการและถูกสุขลักษณะท าให้ได้เช้ือเห็ดที่มีคุณภาพและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการผลิตสินค้าเกษตรของไทย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เช้ือเห็ดเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญต่อการส่งเสริมและยกระดับการผลิตเห็ดให้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน  

ครบวงจร หากขาดการควบคุมกระบวนการผลิตที่ดีตั้งแต่ต้นทางจะท าให้เช้ือเห็ดมีคุณภาพไม่สม่ าเสมอ และมักพบปัญหา
การปนเปื้อนศัตรูเห็ดซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกรที่น าเช้ือเห็ดไปใช้ อีกทั้งปัจจุบันยังไม่มีกฎระเบียบ  
ที่ควบคุมการผลิตเช้ือเห็ดให้มีคุณภาพได้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องควบคุมกระบวนการผลิตเช้ือเห็ดให้มีการปฏิบัติ  
ตามหลักวิชาการและถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ได้เชื้อเห็ดที่มีคุณภาพตรงตามชนิด ไม่มีศัตรูเห็ดปนเปื้อน สามารถสร้างความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของเชื้อเห็ดที่ผลิตหรือน าเข้า คุ้มครองเกษตรกรที่น าเช้ือเห็ดไปใช้และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการ
ผลิตสินค้าเกษตรของไทย 

2. คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรในการประชุมครั้งท่ี 2/2559 เมื่อวันท่ี 2 พ.ค. 2559 ได้มีมติเห็นชอบ
ร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเช้ือเห็ด และเห็นชอบในหลักการหากมีการรับฟัง  
ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และจากประเทศ
สมาชิกองค์การการค้าโลกแจ้งไม่มีข้อคัดค้านให้แก้ไข ให้จัดท าร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ  
เป็นมาตรฐานทั่วไป และด าเนินการออกกฎกระทรวงก าหนดเป็นมาตรฐานบังคับเสนอต่อ รมว.กษ. ต่อไป 

 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อควบคุมกระบวนการผลิตเช้ือเห็ดให้มีการปฏิบัติตามหลัก
วิชาการและถูกสุขลักษณะท าให้ เ ช้ือเห็ดที่มีคุณภาพตรงตามชนิด  
ไม่มีศัตรูเห็ดปนเปื้อน สามารถสร้างความเช่ือมั่นในคุณภาพของเช้ือเห็ด 
ที่ผลิตหรือน าเข้า คุ้มครองเกษตรกรที่น าเช้ือเห็ดไปใช้และเพิ่มศักยภาพ
การแข่งขันด้านการผลิตสินค้าเกษตรของไทย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยประกาศทางหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และเว็บไซต์ของ
องค์การการค้าโลก (WTO) ปรากฏว่าไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นคัดค้านต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับหลักปฏิบัติ 
ส าหรับการผลิตเช้ือเห็ด และได้น ามาตรฐานสินค้าเกษตร : หลักการปฏิบัติส าหรับการผลิตเช้ือเห็ดประกาศเป็นมาตรฐาน
ทั่วไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2559 

4. สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
4.1 ก าหนดให้กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 1 ปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
4.2 ก าหนดให้มาตรฐานสินค้าเกษตร ส าหรับหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเช้ือเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรส าหรับหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเช้ือเห็ด  
เป็นมาตรฐานบังคับ พ.ศ. …. ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2559 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
011159 
 
เรื่อง : ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลวัดหลวง ต าบลไร่หลักทอง ต าบลบ้านช้าง 

ต าบลนาวังหิน ต าบลนาเริก ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม และต าบลท่าบุญมี อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน  
ในท้องที่ต าบลวัดหลวง ต าบลไร่หลักทอง ต าบลบ้านช้าง ต าบลนาวังหิน ต าบลนาเริก ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม 
และต าบลท่าบุญมี อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืนเพื่อก่อสร้างคลองส่งน้ าและคลองระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้ายตามโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวง  
รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดชลบุรี 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า ชป. ได้ด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองหลวงแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2558 และมีแผนงาน 

ที่จะด าเนินการก่อสร้างคลองส่งน้ าและคลองระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบต่อเนื่องจากแผนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
ตามโครงการอ่างเก็บน้ าคลองหลวงรัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดชลบุรี เพื่ อกระจายน้ าจากอ่างเก็บน้ า 
ไปยังพื้นที่เกษตรกรรม การอุปโภคและบริโภค สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ 44,000 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่ชลประทาน 
ของคลองส่งน้ าฝั่งขวา 27,085 ไร่ และพื้นที่ชลประทานของคลองส่งน้ าฝั่งซ้าย 16,915 ไร่ โดยในการก่อสร้าง 
คลองส่งน้ าและคลองระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวาได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนตามแผนงานทีก่ าหนด
ไว้ในปี พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2562 ส่วนการก่อสร้างคลองส่งน้ าและคลองระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย  
ได้ก าหนดแผนงานไว้ในปี พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2562 ครอบคลุมพื้นท่ี 2 อ าเภอของจังหวัดชลบุรี คือ อ าเภอเกาะจันทร์
และอ าเภอพนัสนิคม ท้ังนี้ มีที่ดินที่จะต้องเข้าท าการส ารวจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน
เพื่อการก่อสร้างคลองส่งน้ าและคลองระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย จ านวนประมาณ 972 แปลง รวมเนื้อที่
ประมาณ 1,400 ไร่ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์แก่การชลประทานในการก่อสร้างคลองส่งน้ าและ
คลองระบายน้ าพร้อมอาคารประกอบฝั่งซ้าย ตามโครงการอ่างเก็บน้ า
คลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดชลบุรี 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปท าการส ารวจเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนท่ีแน่นอน จึงเห็นควรให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่
จะเวนคืน ในท้องที่ต าบลวัดหลวง ต าบลไร่หลักทอง ต าบลบ้านช้าง ต าบลนาวังหิน ต าบลนาเริก ต าบลหมอนนาง  
อ าเภอพนัสนิคม และต าบลท่าบุญมี อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... 

3. การด าเนินการตามโครงการนี้ได้ด าเนินการจัดให้มีการประชุมช้ีแจงราษฎรสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ประจ าปีงบประมาณ 2559 แล้ว ปรากฏว่าผู้มีเข้าร่วมการประชุมร้อยละ 95 มีความเข้าใจและเห็นด้วยกับการด าเนิน
โครงการ เพราะเห็นว่ามีประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนท่ี 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืน ในท้องที่ต าบลวัดหลวง ต าบลไร่หลักทอง 
ต าบลบ้านช้าง ต าบลนาวังหิน ต าบลนาเริก ต าบลหมอนนาง อ าเภอพนัสนิคม  และต าบลท่าบุญมี อ าเภอเกาะจันทร์ 
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. .... ตามที่ กษ. เสนอ และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2559 วันอังคาร ท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบเป็นข้อมูล (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
011159 
 

เรื่อง : ดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกันยายน 2559 และแนวโน้มเดือนตุลาคม 2559 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. เพื่อทราบดัชนีราคาและผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนกันยายน 2559 และแนวโน้ม 
เดือนตุลาคม 2559 

โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรของเดือน ก.ย. 59 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า  

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรสูงขึ้นร้อยละ 8.01 สินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา ปาล์มน้ ามัน  
สินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ดัชนีราคา
ลดลงร้อยละ 8.87 โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา 
สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ ามัน และสุกร  

ภาพรวมด้านการผลิตสินค้าเกษตร เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 4.03 สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า 
สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ ามัน และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ดัชนีผลผลิตเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 18.37 
สินค้าส าคัญที่ผลผลิตเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา สับปะรดโรงงาน และปาล์มน้ ามัน  
สินค้าส าคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ทุเรียน 

ในเดือน ต.ค. 59 คาดว่าดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือน ก.ย. 59 สินค้าส าคัญที่ออกสู่ตลาด
มากในเดือน ต.ค. 59 ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลองกอง 

ภาพรวมรายได้ของเกษตรกรเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ ผ่านมา  ดัชนีรายได้ เพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 12.36 จากการเพิ่มของราคาสินค้าส าคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และกุ้งขาวแวนนาไม เมื่อเปรียบเทียบ
กับเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ดัชนีรายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 7.87 ดัชนีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.87 จากการเพ่ิมขึ้นของผลผลิต
สินค้าส าคัญ ได้แก่ ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดโรงงาน 

มติ ครม. : ทราบตามที่ กษ. เสนอ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านราคา และการผลิต 
สินค้าเกษตร ท าให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตร 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2559 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
011159 
 
เรื่อง : ร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่

ประจ าอยู่ในประเทศ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
ส าหรับข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในประเทศ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการขยายสิทธิการเบิกเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ก าหนดเพิ่มเติมกรณีการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในและพักห้องพิเศษ 
เตียงเดียว แก้ไขหลักเกณฑ์การอนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล และแก้ไขหลักเกณฑ์การขอเบิกเงินช่วยเหลือ  
ค่ารักษาพยาบาล 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กค. เสนอว่า ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับข้าราชการ  

ซึ่งมีต าแหน่งหน้าท่ีประจ าอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. 2534 เป็นการก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งอัตรา
การเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจ าในต่างประเทศ ตามนัยมาตรา 5  
และมาตรา 12 ตรี แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2534 แต่เนื่องจากระเบียบดังกล่าวได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับกฎหมายที่ให้อ านาจ
ในการออกระเบียบถูกยกเลิกและแก้ไขใหม่เป็นพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
เห็นควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบดังกล่าวให้สอดรับกับหลักการของกฎหมายใหม่และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 

1.1 ขยายสิทธิการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
หลักการเดิม ก าหนดให้เบิกได้เฉพาะค่ายา ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน  

ค่าน้ ายาหรืออาหารทางเส้นเลือด ค่าออกซิเจน และอื่น ๆ ท านองเดียวกับท่ีใช้ในการบ าบัดรักษาโรค ค่าอวัยวะเทียมและ
อุปกรณ์ในการบ าบัดรักษาโรค ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจ ค่าวิเคราะห์โรค ค่าห้องและค่าอาหาร 

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

เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นใน
ต่างประเทศของข้าราชการ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ติดตามไปอยู่ร่วมด้วย
ในต่างประเทศ โดยเพิ่มเติมจากเงินเพิ่มส าหรับข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่ งที่ประจ าอยู่ ในต่ างประเทศที่ทางราชการจ่ าย 
ให้แก่ข้าราชการเป็นรายเดือน เพื่อช่วยเหลือการครองชีพในต่างประเทศ
ของข้าราชการ คู่สมรสและบุตรที่ติดตามไปอยู่ร่วมด้วย 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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หลักการใหม่ ก าหนดให้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นแก่การรักษาพยาบาลตามรายการและอัตราที่
กระทรวงการคลังก าหนด เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน เช่น 
ค่ารถพยาบาล 

1.2 การเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในและพักห้องพิเศษเตียงเดี่ยว 
หลักการเดิม ก าหนดให้ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลซ่ึงมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูตหรือคู่สมรส 

ต้องหักร้อยละ 20 ของค่าห้องและค่าอาหารก่อนน าไปรวมเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาล 
หลักการใหม่ ก าหนดให้ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลซ่ึงมิใช่ผู้ด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูตหรือคู่สมรส 

หากแพทย์ผู้ท าการรักษาเห็นว่ามีเหตุผลความจ าเป็นต้องพักห้องพิเศษเตียงเด่ียว  ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้า 
ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่จะพิจารณาให้น าค่าห้องและค่าอาหารไปรวมเบิกเป็นค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ต้องหัก
ร้อยละ 20 

1.3 หลักเกณฑ์การอนุมัติเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
หลักการเดิม ก าหนดวงเงินในการอนุมัติ ถ้าไม่เกินคนละ 30,000 บาทต่อเดือน ให้เป็นอ านาจของ

หัวหน้าส านักงาน หากเกินให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ 
หลักการใหม่ ก าหนดให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ โดยก าหนดวงเงิน  

ถ้าไม่เกินคนละ 50,000 บาทต่อเดือน หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณอาจมอบอ านาจให้แก่หัวหน้าส านักงาน
ก็ได้ เว้นแต่กรณีของหัวหน้าส านักงาน ให้เป็นอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณทุกกรณี 

1.4 หลักเกณฑ์การขอเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล 
หลักการเดิม ก าหนดให้ยื่นใบเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลภายใน 1 ปีนับถัดจากวันหรือเดือนที่

เข้ารับการรักษาพยาบาล 
หลักการใหม ่ก าหนดให้ยื่นใบเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลภายใน 1 ปีนับถัดจากวันที่ปรากฏใน

หลักฐานการรับเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติและสอดรับกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
วิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 

2. การให้สิทธิเ งินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจ าในต่างประเทศ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศของข้าราชการ รวมถึงคู่สมรส
และบุตรที่ติดตามไปอยู่ร่วมด้วยในต่างประเทศ โดยเพิ่มเติมจากเงินเพิ่มส าหรับข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศที่ทางราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการเป็นรายเดือน เพื่อช่วยเหลือการครองชีพในต่างประเทศ  
ของข้าราชการ คู่สมรสและบุตรที่ติดตามไปอยู่ร่วมด้วย ท้ังนี้ คาดว่าจะใช้งบประมาณภายในวงเงินเท่าเดิม คือ ประมาณ
ปีละ 21.754 ล้านบาท 
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ความเห็นของ กษ. 
กษ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับปรุงแก้ไขระเบียบดังกล่าวมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าใช้จ่าย 

ในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน และสอดรับกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 จึงเห็นสมควรที่ ครม. จะพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่ กค. เสนอ 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลส าหรับ
ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหน้าที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ พ.ศ. .... ตามที่ กค. เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2559 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
011159 
 
เรื่อง : ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 

2559/60 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณาทบทวนมติ ครม. เมื่อวันท่ี 21 ม.ิย. 2559 เมื่อวันท่ี 12 ก.ค. 2559 และเมื่อวันท่ี 
17 ส.ค. 2559 ในส่วนของกรอบระยะเวลาด าเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร  
ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 จากเดิม ก าหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ในวันที่ 31 ต.ค. 2559 และ
ส าหรับการด าเนินโครงการฯ ในภาคใต้ก าหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ในวันที่ 31 ธ.ค. 2559  
เป็นก าหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ในวันที่ 31 ธ.ค. 2559 และส าหรับการด าเนินโครงการฯ ในภาคใต้
ก าหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ในวันที่ 28 ก.พ. 2560 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กค. ได้เสนอมาตรการฯ ให้ ครม. พิจารณา ซึ่งประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสนับสนุนเงิน

ช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต2559/60 (โครงการฯ) 2) โครงการพักช าระหนี้ต้นเงิน
และลดดอกเบี้ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
ของเกษตรกรรายย่อย 4) โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559 โดยในส่วนของโครงการฯ ก าหนดกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ยกเว้นการด าเนินโครงการฯ ในภาคใต้
ก าหนดให้สิ้นสุดไม่เกินวันท่ี 28 ก.พ. 2560 ซึ่ง สลค. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/22743 ลงวันที่ 23 มิ.ย. 
2559 แจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559 เห็นชอบในหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณของมาตรการฯ  
ตามที่ กค. เสนอ โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน  

2. กค. ได้เสนอแผนด าเนินการและแนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการฯ ให้ ครม.ได้รับทราบ โดยก าหนดกรอบ
ระยะเวลาด าเนินการตามมติ ครม. ในข้อ 1 เป็นวันที่ 1 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ต.ค. 2559 ยกเว้นการด าเนิน

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

เพื่อให้การด าเนินโครงการฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
สนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างแท้จริง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โครงการฯ ในภาคใต้ก าหนดให้สิ้นสุดไม่เกินวันท่ี 31 ธ.ค. 2559 ซึ่ง สลค. ได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ที่ นร 0505/25667 
ลงวันที่ 14 ก.ค. 2559 แจ้งว่า ได้มีมติ ครม. เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 รับทราบตามที่ กค. เสนอ โดยให้เพิ่มเติม
ข้อก าหนดและคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิเข้าร่วมโครงการฯ 

3. กค. ได้เสนอทบทวนมติ ครม. เรื่อง แผนการด าเนินการและแนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการฯ ซึ่ง สลค. ได้มี
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/30328 ลงวันที่ 19 ส.ค. 2559 แจ้งว่า ได้มีมติ ครม. เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2559 
เห็นชอบการก าหนดแผนด าเนินการและแนวปฏิบัติในการด าเนินโครงการฯ ตามที่ กค. ได้เสนอ ครม. เพื่อทราบเมื่อวันที่ 
12 ก.ค. 2559 และให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติมและให้เร่งรัดด าเนิน
โครงการฯ ให้แล้วเสร็จภายในฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60 

4. ณ วันที่ 25 ต.ค. 2559 ธ.ก.ส. สามารถโอนเงินให้กับเกษตรกรตามโครงการฯ ได้ร้อยละ 62.29 ของ
เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/58 โดยสามารถสรุปการด าเนินโครงการฯ ได้ดังนี้ 

เกษตรกรตามฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2557/58 จ านวน 3,621,605 ราย  
ผลการโอนเงิน จ านวน 2,255,992 ราย จ านวนเงิน 19,263.72 ล้านบาท ร้อยละของการด าเนินงาน 62.29 

5. เนื่องจากกรอบระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ต.ค. 2559 ยกเว้น
ภาคใต้ก าหนดให้ด าเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ซึ่ง ธ.ก.ส. คาดว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
โครงการฯ ข้างต้นแล้ว ธ.ก.ส. จะด าเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรได้ประมาณ 2.9 ล้านราย เป็นเงินประมาณ 25,000 
ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมายการด าเนินโครงการฯ 

6. ธ.ก.ส. ไม่สามารถโอนเงินให้กับเกษตรกรได้ทันตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยมีสาเหตุดังนี้ 
1) เกษตรกรบางส่วนเป็นเกษตรกรที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  ปีการผลิต 

2559/60 กับ กสส. ซึ่งก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดในการรับขึ้นทะเบียนในวันท่ี 15 พ.ย. 2559 
2) คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอ าเภออยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อยืนยันข้อมูลเกษตรกรที่ผ่าน

การประชุมประชาคมกับข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 กับ กสส. 
3) เกษตกรบางส่วนอยู่ระหว่างการพิจารณาการอุทธรณ์การเข้าร่วมโครงการฯ 

7. ดังนั้น เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างลุล่วง ธ .ก.ส. จึงขอขยายระยะเวลา
ด าเนินโครงการฯ จากเดิมก าหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ในวันที่ 31 ต.ค. 2559 และส าหรับการด าเนิน
โครงการฯ ในภาคใต้ก าหนดให้สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ในวันที่ 31 ธ.ค. 2559 เป็นก าหนดให้สิ้นสุด
ระยะเวลาด าเนินโครงการฯ ในวันที่ 31 ธ.ค. 2559 และส าหรับการด าเนินโครงการฯ ในภาคใต้ให้สิ้นสุดระยะเวลา
ด าเนินโครงการฯ ในวันที่ 28 ก.พ. 2560 

 



13 

 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ กค. เสนอ โดยให้ กค. เร่งรัดด าเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ให้แล้วเสร็จโดยเร็วและไม่ให้มีการขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการฯ อีก 
ทั้งนี้ ให้ กค. รับความเห็นของ สศช. และ สงป. ในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความเห็นของ สลค. ที่เห็นว่าการด าเนิน
โครงการดังกล่าวจะต้องด าเนินการภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่ ครม . ได้มีมติอนุมัติไว้เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559  
(เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร) ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 

2. ให้ กค. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 43/2559 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มต/ิอื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
011159 
 
เรื่อง : ทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี  
ปีการผลิต 2559/60 โดยให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่ ครม. ได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้แล้วเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2559 
ตามข้อ 1 และเห็นชอบการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวมะลิ ปีการ
ผลิต 2559/60 กรอบวงเงินงบประมาณ จ านวน 19,375.37 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ท าความตกลงกับ สงป. ต่อไป 
ตามข้อ 2 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้พิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษา

เสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60 ด้านการตลาด (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 31 ต.ค. และ 1 พฤศจิกายน 2559 
เนื่องจากราคาข้าว มีแนวโน้มต่ าลง โดยให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการทั่วไปทั้งที่มียุ้งฉางและไม่มียุ้งฉาง ประกอบกับ
ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากการลงพื้นที่และรายงานจาก มท. กษ. และ พณ. โดยมีมติดังนี้ 

1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 
1.1 การก าหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 11 

ต.ค. 2559 โดยพิจารณาจากราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ 36 กรัมขึ้นไป ในตลาดปัจจุบันที่ประมาณตันละ 11,000 บาท 
ก าหนดวงเงินสินเชื่อไม่เกินร้อยละ 90 ซึ่งในช้ันนี้ ก าหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลิ 9,500 บาท 

วงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลิ เป็นวงเงินท่ีจ่ายสินเช่ือส าหรับข้าวเปลือกหอมมะลิชนิดสีได้ต้น
ข้าว 36 กรัมขึ้นไป ส าหรับข้าวเปลือกหอมมะลิชนิดสีได้ต้นข้าว 31 – 35 กรัม 26 – 30 กรัม และ 20 – 25 กรัม 
ปรับลดส่วนต่างช้ันคุณภาพตันละ 200 บาท ส าหรับข้าวเปลือกหอมมะลิชนิดสีได้ต้นข้าวต่ ากว่า 20 กรัม ไม่รับเข้าร่วม
โครงการ ท้ังนี้ หากราคาตลาดมีการปรับตัวสูงข้ึนให้พิจารณาปรับแผนราคาตามราคาตลาด 

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

เพื่อช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกร
รายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีค่าใช้จ่ายในการตาก
ข้าวเปลือกและค่าแรงงานงานในการเตรียมข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการ จึงให้เก็บค่ารักษาข้าวเปลือกตันละ 1,500 บาท 
ในวันท่ีไถ่ถอนข้าวเปลือกหลังจากเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ทั้งนี้ ส าหรับกรอบวงเงินงบประมาณในการให้สินเช่ือและค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่ ครม . 
ได้มีมติให้ความเห็นชอบไว้แล้วเมื่อวันท่ี 14 มิ.ย. 2559 

2. การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 
2559/60 

2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวหอม
มะลิ ซึ่งประสบปัญหาราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตกต่ าอย่างต่อเนื่อง 

2.2 กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิจากฐานข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับเงินสนับสนุนตามโครงการ
สนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 ซึ่ง ครม. ได้มีมติเห็นชอบ 
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2559 วันที่ 12 ก.ค. 2559 และวันที่ 17 ส.ค. 2559 คิดเป็นจ านวนประมาณ 2 ล้านราย  
พื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิประมาณ 26 ล้านไร่ ทั้งนี้ ให้ประสาน กษ. ในข้อมูลรายช่ือและทะเบียนเกษตรกรที่ปลูก 
ข้าวหอมมะลิ ในปี 2559/60 

2.3 วิธีด าเนินการ สนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อย  
ผู้ปลูกข้าวหอมมะลิตามกลุ่มเป้าหมาย 2,000 บาทต่อตัน (ก าหนดไร่ละ 800 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่) ทั้งรายที่ 
เข้าร่วมโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/60 และไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ โดย ธ.ก.ส. โอนเงิน
เข้าบัญชีให้กับเกษตรกร 

2.4 กรอบระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่วันท่ี 1 พ.ย. 2559 ถึงวันท่ี 28 ก.พ. 2560 
2.5 งบประมาณ กรอบวงเงินงบประมาณรวม 19,375.37 ล้านบาท จ าแนกเป็น 

1) วงเงินที่จ่ายให้เกษตรกร จ านวน 18,934.09 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ใช้เงินทุนของ ธ.ก.ส. สนับสนุน
การด าเนินงานตามโครงการไปก่อน 

2) ค่าชดเชยต้นทุนเงินให้กับ ธ.ก.ส. ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 6 เดือน ประเภทบุคคลธรรมดาของ 
4 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (FDR) บวก 1 กรอบวงเงิน 421.28 ล้านบาท (ปัจจุบันอัตรา FDR เท่ากับร้อยละ1.225 ต่อปี) 

3) ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. วงเงิน 20 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสารและ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้เกษตรกรรายละ 10 บาท ประมาณการจ านวนเกษตรกร 2 ล้านราย 
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มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่ พณ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเสนอ ทั้งนี้ ในส่วนของ
การด าเนินโครงการสินเช่ือชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2559/60 ในระยะนี้ ให้ก าหนดกรอบวงเงินสินเช่ือ
ต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลิไว้ที่ไม่เกิน 9,500 บาท ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ครั้งที่ 7/2559  
เมื่อวันท่ี 1 พ.ย. 2559 

2. ให้ กษ. พณ. และ มท. ร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลงพื้นที่ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ 
การด าเนินงานโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ให้ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3. ให้ พณ. ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 24 พ.ย. 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วน
ต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 


