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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 50/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 13 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

131261 

 
เรื่อง : ขอความเห็นชอบการขยายพ้ืนท่ีดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาใหความเห็นชอบการขยายพ้ืนท่ีดําเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุน
การปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา เพ่ือใหเกษตรกรท่ีมีความสนใจ พรอมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว
ไดเขาโครงการฯ ไดอยางท่ัวถึง จากพ้ืนท่ีเปาหมาย 2 ลานไร ใน 33 จังหวัด เพ่ิมเติม ดังน้ี 

1) จํานวน 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดเลย มุกดาหาร ยโสธร และอํานาจเจริญ ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยไทย 
และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความพรอมและยินดีท่ีจะสนับสนุนในการเขารวมโครงการฯ 

2) จังหวัดอ่ืนท่ีเกษตรกรมีความสนใจเขารวมโครงการ พ้ืนท่ีมีศักยภาพในการปลูกขาวโพดและมีนํ้า
เพียงพอตอการเพาะปลูกขาวโพด พรอมท้ังมีผูประกอบการท่ีมีความพรอมในการรับซื้อผลผลิต สามารถท่ีจะเขารวม
โครงการฯ ได โดยตองไดรับความยินยอมจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ ธ.ก.ส. กอน 

ท้ังน้ี ภายใตพ้ืนท่ีเปาหมาย และวงเงินงบประมาณตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูก
ขาวโพดหลังฤดูทํานาท่ีไดรับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2561 และเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2561 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2561 อนุมัติหลักการใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินงาน

โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดหลังฤดูทํานา พ้ืนท่ีเปาหมาย 2,000,000 ไร ใน 33 จังหวัด 
ไดแก ภาคเหนือ จํานวน 15 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร เชียงราย ลําพูน ลําปาง นาน แพร ตาก นครสวรรค 
พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ และจังหวัดอุทัยธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 15 จังหวัด 
ไดแก จังหวัดนครราชสีมา นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ บุรีรัมย ศรีสะเกษ มหาสารคาม รอยเอ็ด 
สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี  ภาคกลาง จํานวน 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดชัยนาท 
และจังหวัดสระบุรี และภาคตะวันออก จํานวน 1 จังหวัด ไดแก จังหวัดปราจีนบุรี ครอบคลุมเกษตรกรผูเอาประกันภัย
ประมาณ 150,000 ราย โดยงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการดังกลาวใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
ประกอบดวย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กสก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหเกษตรกรท่ีสนใจไดเขารวมโครงการ และดําเนินโครงการ
ใหทันตอการเพาะปลูกฤดูกาลนาปรัง ป 2561/62 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.1 คาบริหารจัดการโครงการ จํานวน 103,678,000 บาท เห็นควรใหกรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการ
ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากโครงการ ท่ีมีลําดับ
ความสําคัญนอยกวาในโอกาสแรกกอน เพ่ือเปนคาใชจายในการประชุมสัมมนาเจาหนาท่ี ประชาสัมพันธ จัดเวทีชุมชน 
รับสมัครเกษตรกร จัดเวทีวางแผนการผลิตการตลาด อบรมเกษตรกร ติดตามประเมินผล และสรุปบทเรียน 

1.2 คาชดเชยดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียรอยละ 3 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน วงเงิน 168,000,000 บาท 
ประกอบดวย 1) คาชดเชยดอกเบ้ียสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว จํานวน 60,000,000 บาท  
และ 2) คาชดเชยดอกเบ้ียเพ่ือเสริมสภาพคลองแกสถาบันเกษตรกรในการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
จากเกษตรกร จํานวน 108,000,000 บาท เห็นควรใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  
จัดทํารายละเอียดคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามความจําเปนและ
เหมาะสมตามข้ันตอนตอไป 

1.3 คาปรับปรุงและจัดทําแอพพลิเคช่ัน จํานวน 15,000,000 บาท เห็นควรให กรมสงเสริมการเกษตร
ดําเนินการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 จากโครงการข้ึน
ทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ซึ่งไดตั้งงบประมาณรองรับไวแลว จํานวน 133,936,600 บาท 

1.4 สําหรับคาเบ้ียประกันภัยไรละ 65 บาท จํานวน 2,000,000 ไร เน่ืองจากการประกันความเสี่ยง 
ใหกับเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ ขาดความชัดเจนของการประเมินความคุมคาในการดําเนินโครงการประกันภัย 
ในสวนท่ีเก่ียวของกับจํานวนเกษตรกรผูเอาประกันภัย จํานวนของพ้ืนท่ีการเพาะปลูก ประเภทของภัยท่ีจะคุมครอง  
อัตราเบ้ียประกันภัย วงเงินความคุมครอง และความซ้ําซอนท่ีอาจจะเกิดข้ึน จึงเห็นสมควรเสนอใหคณะกรรมการนโยบาย
และบริหารจัดการขาวโพดเลี้ยงสัตว (นบขพ.) ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการสินคาขาวโพดเลี้ยงสัตวท้ังระบบ
พิจารณาเห็นชอบในหลักการกอน และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของกระทรวงการคลังไปพิจารณา 
ดําเนินการในสวนท่ีเ ก่ียวของตอไป และดําเนินการให ถูกตองตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ รวมท้ังพันธกรณีภายใตองคการการคาโลก (WTO) ดวย พรอมท้ังใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณกําหนดมาตรการติดตามและประเมินผลของโครงการอยางใกลชิด รวมถึงการสรางการรับรูแกเกษตรกร 
ใหมีความรูความเขาใจถึงจุดประสงคของโครงการดังกลาวอยางถูกตอง เพ่ือใหเกษตรกรรวมมือกันดําเนินการโครงการ 
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2561 อนุมัติการประกันภัยขาวโพดเลี้ยงสัตวและทบทวนการชดเชย
ดอกเบ้ียใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูก
ขาวโพดหลังฤดูทํานา โดยอนุมัติการชดเชยดอกเบ้ียสําหรับสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวใหกับธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรในอัตรารอยละ 3.99 ตอป ระยะเวลา 6 เดือน เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย ท้ังน้ี  
ใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจัดทํารายละเอียดท่ีเกิดข้ึนจริง เพ่ือเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
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รายจายประจําปตามข้ันตอนตอไป และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไปดวย 

มติ ครม. : เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของ
กระทรวงพาณิชย สํานักงบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีการขยายพ้ืนท่ีดําเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกขาวโพด 
หลังฤดูทํานาในจังหวัดอ่ืนท่ีเกษตรกรมีความสนใจเขารวมโครงการฯ นอกเหนือจาก 4 จังหวัดท่ีเพ่ิมเติมในครั้งน้ี  
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 50/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 13 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือทราบ (หากไมมีขอทักทวงใหถือเปนเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจาของเรื่อง) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

131261 

 
เรื่อง : รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองท่ีตําบลวังจิก อําเภอโพธ์ิประทับชาง 

จังหวัดพิจิตร เปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในหลักการรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดใหการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยในทองท่ีตําบลวังจิก อําเภอโพธ์ิประทับชาง จังหวัดพิจิตร เปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน  
ซึ่งมีสาระสําคัญเพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีสิทธิเขาไปทําการสํารวจ วางเงินคาทดแทน  
เขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอน เพ่ือการกอสรางประตูระบายนํ้าพรอมอาคารประกอบ
ตามโครงการฝายบานวังจิก จังหวัดพิจิตร ไดทันตามกําหนดเวลา 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา ไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในทองท่ีตําบลวังจิก อําเภอโพธ์ิประทับชาง 

จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2561 มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 28 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป มีกําหนดเวลาใชบังคับ 3 ป  
(สิ้นสุดการใชบังคับวันท่ี 27 กรกฎาคม 2564) 

2. กรมชลประทานไดดําเนินการสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนท่ีแนนอนภายใน 
แนวเขตตามแผนท่ีทายพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ซึ่งมีอสังหาริมทรัพยท่ีจะถูกเวนคืนท้ังหมดประมาณ 29 แปลง  
เน้ือท่ีประมาณ 56 – 0 – 11 ไร ใชงบประมาณในการกอสรางโครงการดังกลาวประมาณ 6,811,041 บาท โดยไดทํา
การสํารวจขอเท็จจริงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยท่ีจะตองเวนคืนและกําหนดราคาเบ้ืองตนไปแลวท้ังหมดจํานวน 18 แปลง 
ปรากกฎวาเจาของท่ีดินจํานวน 3 แปลง เน้ือท่ีประมาณ 22 – 0 – 27 ไร ไมยอมรับราคาท่ีคณะกรรมการกําหนดราคา
เบ้ืองตนฯ กําหนดใหในราคาไรละ 100,000 บาท เน่ืองจากเห็นวาเปนราคาท่ีต่ํา โดยขอเรียกรองในราคาไรละ 200,000 บาท 
และไมยอมใหเขาพ้ืนท่ีเพ่ือการกอสราง จึงทําใหไมสามารถทําสัญญากับเจาของท่ีดินดังกลาวได สงผลใหการเวนคืน 
ตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีปญหาและอุปสรรค เจาหนาท่ีไมสามารถเขาครอบครองและใชอสังหาริมทรัพย 
ตามแผนงานท่ีกําหนดไวได 

 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมและการขาดแคลนนํ้าของราษฎร 
ในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. ดังน้ัน เพ่ือใหการกอสรางประตูระบายนํ้าพรอมอาคารประกอบตามโครงการฝายบานวังจิก จังหวัดพิจิตร 
เปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด ประกอบกับหากการเวนคืนเน่ินชา จะสงผลใหราษฎรในพ้ืนท่ีไดรับความเดือดรอนเสียหาย 
อันจะเปนปญหาและอุปสรรคอยางมากแกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือประโยชนอันสําคัญของรัฐ จึงสมควร
กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองท่ีตําบลวังจิก อําเภอโพธ์ิประทับชาง จังหวัดพิจิตร เปนกรณีท่ีมีความจําเปน
โดยเรงดวน ตามนัยมาตรา 13 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530  
เพ่ือใหเจาหนาท่ีหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาท่ีมีอํานาจวางเงินคาทดแทน เขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย
ท่ีจะตองเวนคืนในทองท่ีดังกลาวไดทันตามกําหนดเวลา 

มติ ครม. : อนุมัติในหลักการรางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในทองท่ีตําบลวังจิก 
อําเภอโพธ์ิประทับชาง จังหวัดพิจิตร เปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ  
และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการ
ตอไปได 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ครั้งท่ี 50/2561 วันพฤหัสบดีท่ี 13 ธันวาคม 2561 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวของ) 
เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง 

131261 

 
เรื่อง : ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน รายการคากอสราง

และคาควบคุมงานกอสรางอาคารท่ีทําการศาลอุทธรณภาค 5 พรอมท่ีพักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 
 
สารัตถะ :  ศย. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. ขออนุมัติงบประมาณคากอสรางอาคารท่ีทําการศาลอุทธรณภาค 5 พรอมท่ีพักอาศัยและสิ่งกอสราง
ประกอบ วงเงิน 830,000,000 บาท 

2. ขออนุมัติงบประมาณคาควบคุมงานกอสรางอาคารท่ีทําการศาลอุทธรณภาค 5 พรอมท่ีพักอาศัย 
และสิ่งกอสรางประกอบ วงเงิน 29,050,000 บาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
สํานักงานศาลยุติธรรมมีความจําเปนตองดําเนินการกอสรางอาคารท่ีทําการศาลอุทธรณภาค 5 พรอมท่ีพักอาศัย

และสิ่งกอสรางประกอบ โดยกรมวิชาการเกษตรอนุญาตใหใชท่ีดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี ชร 225  
และ ท่ี ชร 1234 ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เน้ือท่ีประมาณ 42 – 3 -00 ไร ซึ่งอยูในความ
ครอบครองใชประโยชนของศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย กรมวิชาการเกษตร แลว 

ความเห็นของ กษ. 
กรมวิชาการเกษตรพิจารณาแลว ขอเรียนวา พ้ืนท่ีดังกลาวเปนพ้ืนท่ีใชประโยชนรวมกันระหวางศูนยวิจัยพืชสวน

เชียงราย กรมวิชาการเกษตร และศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร โดยกรมวิชาการ
เกษตรไดสรางและพัฒนาพ้ืนท่ีดังกลาวเปนศูนยเรียนรูการผลิตพืชตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ตั้งแตป 2551 – ปจจุบัน มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา  
และผูสนใจท่ัวไป เขาใชประโยชนเพ่ือเรียนรูและศึกษาดูงาน เฉลี่ย 7,000 คนตอป และกรมสงเสริมการเกษตรไดใช
พ้ืนท่ีดังกลาวเปนแปลงแมพันธุไมผลพันธุดี สําหรับใชในการขยายพันธุเพ่ือสนับสนุนใหเกษตรกร 

อยางไรก็ตาม หากสํานักงานศาลยุติธรรมมีความจําเปนตองกอสรางอาคารท่ีทําการศาลอุทธรณภาค 5 พรอมท่ีพัก
ในพ้ืนท่ีดังกลาว กรมวิชาการเกษตรยินดีใหใชพ้ืนท่ี จํานวนประมาณ 42 – 3 – 00 ไร ตามท่ีสํานักงานศาลยุติธรรม 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ศย./กษ. (วก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประชาชนไดรับความยุติธรรมและการคุมครองสิทธิเสรีภาพ
โดยเทาเทียมกันเสมอภาคจากการพิจารณาคดี และการอํานวยความ
ยุติธรรมของศาลยุติธรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ขอความอนุเคราะห 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหสํานักงานศาลยุติธรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหสํานักงานศาลยุติธรรมไดรับยกเวนการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
 


