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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 13/2562 วันอังคารท่ี 15 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

151062 

 
เรื่อง : ขออนุมัติดําเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2562 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1) อนุมัติโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 ตามขอ 1. 
2) อนุมัติขยายวงเงินสินเช่ือและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเช่ือผูประกอบการผลิต

ผลิตภัณฑยาง วงเงินสินเช่ือ 15,000 ลานบาท ตามขอ 2. 
3) อนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง 

(ยางแหง) วงเงินสินเช่ือ 20,000 ลานบาท ตามขอ 3. 
4) อนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกร 

เพ่ือรวบรวมยาง วงเงินสินเช่ือ 10,000 ลานบาท ตามขอ 4. 
5) อนุมัติขยายระยะเวลาและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโครงการสงเสริมการใชยางของหนวยงานภาครัฐ 

ตามขอ 5. 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันศุกรท่ี 4 ตุลาคม 2562 มีมติใน

เรื่องสําคัญตางๆ ดังน้ี 
1. โครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 

1) เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 วงเงินรวมท้ังสิ้น 24,278,626,534 บาท 
โดยกรอบวงเงิน 24,043,906,318 บาท ใหใชเงินทุนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สํารอง
จายแทนรัฐบาลไปกอน จํานวน 23,472,021,541 บาท และให ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2564 และปถัดๆ ไป ตามความจําเปนและเหมาะสมตามข้ันตอนตอไป เพ่ือชําระคืนตนเงิน 
และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงคาใชจายในการโอนเงิน จํานวน 8,556,260 บาท และชดเชยตนทุนเงินในอัตราเงินฝาก
ประจํา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 ปจจุบัน เทากับ รอยละ 2.40 จํานวน 563,328,517 บาท ภายในระยะเวลา  

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร 
และผูประกอบกิจการยางพารา โดยการชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอน
ใหกับเกษตรกรชาวสวนยาง พรอมท้ังสนับสนุนสินเช่ือใหสถาบันเกษตรกร 
และผูประกอบกิจการยางพารา เพ่ือผลักดันราคายางพาราใหอยูในระดับ 
ท่ีเหมาะสมและมีเสถียรภาพ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5 ป ปละ 5,500,000,000 บาท ยกเวนปท่ี 5 จายสวนท่ีเหลือท้ังหมด และเห็นชอบคาบริหารจัดการโครงการ ไมเกิน
รอยละ 1 ของวงเงินประกันรายได จํานวน 234,720,216 บาท โดยใหการยางแหงประเทศไทยเสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 ตามความจําเปนและเหมาะสมตามข้ันตอนตอไป 

2) เห็นชอบในหลักการ ของหลักเกณฑและขอกําหนดของโครงการ ไดแก 
2.1) ชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง (เจาของสวน ผูเชา ผูทํา และคนกรีดยาง) โดยประกันรายไดจาก

การจําหนายยางพาราแตละชนิด ไดแก ยางแผนดิบคุณภาพดี, นํ้ายางสด และยางกอนถวยใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง 
ท่ีข้ึนทะเบียนและแจงขอมูลพ้ืนท่ีปลูกยางกับการยางแหงประเทศไทย และเปนสวนยางอายุ 7 ปข้ึนไปท่ีเปดกรีดแลว  
รายละไมเกิน 25 ไร 

2.2) กําหนดปริมาณผลผลิตยางท่ีจะประกันรายได (ยางแหง) 240 กิโลกรัม/ไร/ป หรือ 20 กก./ไร/เดือน 
2.3) กําหนดระยะเวลาประกันรายไดเปนระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) 
2.4) กําหนดราคายางท่ีใชประกันรายได ดังน้ี 

- ยางแผนดิบคุณภาพดี   60 บาท/กิโลกรัม  
- นํ้ายางสด (DRC 100%)   57 บาท/กิโลกรัม 
- ยางกอนถวย (DRC 50%)  23 บาท/กิโลกรัม 

2.5) แบงสัดสวนรายไดเจาของสวนรอยละ 60 และคนกรีดรอยละ 40 ของรายไดท้ังหมด 
3) เห็นชอบระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ประกันรายไดเดือนตุลาคม 2562 - 

มีนาคม 2563) 
4) ท่ีประชุมมีมติใหปรับปรุงหลักเกณฑผูมีสิทธิเขารวมโครงการฯ จากเดิมกําหนดใหเกษตรกร ชาวสวนยาง

ท่ีข้ึนทะเบียนและแจงขอมูลพ้ืนท่ีปลูกยางกับการยางแหงประเทศไทย กอนวันท่ี 12 สิงหาคม 2562 เปลี่ยนเปน เกษตรกรชาวสวนยาง
ท่ีข้ึนทะเบียนและแจงขอมูลพ้ืนท่ีปลูกยางกับการยางแหงประเทศไทย กอนวันท่ี 12 สิงหาคม 2562 และเปดโอกาส 
ใหเกษตรกรชาวสวนยางแจงข้ึนทะเบียนเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีการยางแหงประเทศไทยกําหนด 

5) ท่ีประชุมมีมติใหปรับปรุงชวงเวลาการจายเงิน จากเดิม การจายเงิน 2 เดือน 1 ครั้ง โดยให ธ.ก.ส. เปนผูดําเนินการโอน
เขาบัญชีเกษตรกรชาวสวนยาง โดยกําหนดจายเงินเดือนธันวาคม กุมภาพันธ และเมษายน เปลี่ยนเปน เริ่มจายเงินงวด
แรกระหวางวันท่ี 1 – 15 พฤศจิกายน 2562 งวดท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 – 15 มกราคม 2563 และงวดท่ี 3 ระหวาง
วันท่ี 1 – 15 มีนาคม 256 3 โดยให ธ.ก.ส. เปนผูดําเนินการโอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรชาวสวนยาง และมอบหมายให
การยางแหงประเทศไทย ปรับปรุงชวงเวลาการจายเงินและวิธีการคํานวณราคากลางอางอิงการขายในโครงการฯ ตอไป 

6) มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการยางแหงประเทศไทย แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินโครงการชุดตาง ๆ 
ตามท่ีการยางแหงประเทศไทยเสนอ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ท่ีไดปรับปรุงตามมติการประชุม รวมท้ังดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 

2. ขออนุมัติขยายวงเงินสินเชื่อและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อผูประกอบการผลิต
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ผลิตภัณฑยาง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ลานบาท 
1) เห็นชอบขยายวงเงินสินเช่ือเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการสนับสนุนสินเช่ือผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑยาง 

วงเงินสินเช่ือตามโครงการ (เพ่ิมเติม) จํานวน 10 ,000 ลานบาท และขออนุมัติงบประมาณ (เพ่ิมเติม) ในการชดเชย
ดอกเบ้ียในอัตราตามท่ีจายจริงแตไมเกินรอยละ 3 ตอป เปนเงิน 2,100 ลานบาท ตั้งแตป พ.ศ. 2563 – 2569  
จากงบประมาณรัฐบาลโดยการจัดสรรของสํานักงบประมาณ และเห็นชอบปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโครงการสนับสนุน
สินเช่ือผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑยาง 

2) มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการยางแหงประเทศไทย ดําเนินการจัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 

3. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการ
ยาง (ยางแหง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ลานบาท 

1) เห็นชอบขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง 
(ยางแหง) วงเงินสินเช่ือ 20,000 ลานบาท ตั้งแตเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยระยะเวลาในการอนุ
วงเงินสินเช่ือท่ีเขารวมโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลาการชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการ 1 ป แตไมเกินเดือนธันวาคม 2563 

2) มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการยางแหงประเทศไทย จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 

4. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกร
เพ่ือรวบรวมยาง วงเงินสินเชื่อ 10,000 ลานบาท 

1) เห็นชอบขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวม
ยาง (วงเงินสินเช่ือ 10,000 ลานบาท) ออกไปอีก 4 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2567 ระยะเวลา
จายเงินกูเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2566 และกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกูเปนคราวๆ 
คราวละไมเกิน 12 เดือน นับแตวันท่ีกู ท้ังน้ี ตองไมเกินวันท่ี 31 มีนาคม 2567 

2) เห็นชอบคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวน 1,400 ลานบาท โดยขอใชจากงบประมาณประจําป ท้ังน้ี ใหจายไมเกิน
ตามท่ีจายจริง ดังน้ี 

2.1) เงินอุดหนุนจายขาดเพ่ือชําระดอกเบ้ียเงินกูใหกับสถาบันเกษตรกร ในอัตราดอกเบ้ียรอยละ  3 ตอป 
จํานวน 300 ลานบาทตอป ตลอดระยะเวลาโครงการ ฯ 4 ป รวมท้ังสิ้นจํานวน 1,200 ลานบาท  โดย ธ.ก.ส. ขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามท่ีจายจริง 

2.2) คาใชจายเบ้ียประกันภัย อัตรารอยละ 0.36 ตอป จํานวน 36 ลานบาทตอปรวมเปนเงิน  
144 ลานบาท โดย ธ.ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามท่ีจายจริง 

2.3) คาบริหารโครงการฯ ท่ีเก่ียวของ อัตรารอยละ 0.14 ตอป จํานวน 14 ลานบาทตอป รวมเปนเงิน 
56 ลานบาท โดยการยางแหงประเทศไทย ขอจากงบประมาณรายจายประจําปตามท่ีจายจริง 
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3) มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการยางแหงประเทศไทย จัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 

5. ขออนุมัติขยายระยะเวลาและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโครงการสงเสริมการใชยางของหนวยงานภาครัฐ 
1) เห็นชอบขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสงเสริมการใชยางของหนวยงานภาครัฐ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 

ถึง เดือนกันยายน 2565 และเห็นชอบปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโครงการสงเสริมการใชยางของหนวยงานภาครัฐ 
2) เห็นชอบงบประมาณ คาบริหารจัดการโครงการ จํานวน 1,500,000 บาท จากงบประมาณรัฐบาลโดยการจัดสรรของ

สํานักงบประมาณ 
3) ท่ีประชุมมอบหมายใหการยางแหงประเทศไทย จัดทํารายละเอียด การใชยางของหนวยงานภาครัฐ ของแตละ

หนวยงาน และมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการยางแหงประเทศไทย จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 

มติ ครม. : อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังน้ี ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ (การยางแหงประเทศไทย) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกตของกระทรวงการคลังและสํานัก
งบประมาณไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 13/2562 วันอังคารท่ี 15 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

151062 

 
เรื่อง : ขออนุมัติการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา
เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562 จํานวน 5 โครงการ ภายในกรอบวงเงิน 3,120.8618 ลานบาท 
โดยใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน และระเบียบท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย งบกลาง รายการเงิน สํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
จํานวน 2,967.5000 ลานบาท งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณท่ีเก่ียวของท่ีไดรับเงินจัดสรรไวแลว 
จํานวน 152.3118 ลานบาท และเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป จํานวน 1.050 ลานบาท ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดจัดทําแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย 

ป 2562 จํานวน 5 โครงการ รวมกรอบวงเงิน จํานวน 3,120.8618 ลานบาท 
หลักการ 
1. เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ตองเปนเกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวง/ฝนแลงหรือ

อุทกภัย ป 2562 ท่ีไดรับความเสียหายสิ้นเชิง และไดรับการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรอง
ราชการเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

2. การชวยเหลือตามแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยาฯ เปนการเยียวยาเพ่ิมเติมจากระเบียบกระทรวงการคลังฯ 
เน่ืองจากเหตุท่ีมาของปญหาเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนพิเศษ เฉพาะหวงเวลา คือ เกษตรกรประสบปญหาท้ังภัยฝนท้ิงชวง 
และปญหาอุทกภัยติดตอกัน ทําใหขาดโอกาสในการสรางรายได ดังน้ัน การฟนฟู เยียวยา ผูประสบภัยตอเน่ือง ใหผานพน
และสามารถฟนฟูอาชีพการเกษตรไดตามปกติโดยเร็ว 

3. แผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา ฯ ตองมีการเช่ือมโยงตลาดระหวางแหลงผลิตกับแหลงรับซื้อผลผลิตใหมีความ
ชัดเจน โดยพิจารณาพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการผลิตท่ีสอดคลองกับปริมาณนํ้าตนทุนในพ้ืนท่ี รวมท้ัง ใหคําแนะนําทาง

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือสรางรายไดหรือลดรายจายในครัวเรือนใหแกเกษตรกร  
ผูประสบฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562 ใหสามารถทําการผลิตไดทันที
หลังนํ้าลด เปนการบรรเทาความเดือดรอนแกเกษตรกรผูประสบภัย  
ใหสามารถประกอบอาชีพการเกษตรไดอยางตอเน่ือง สามารถสรางรายได
และผลิตเพ่ือเปนคาใชจายในครัวเรือนไดในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจะเปน
การสรางขวัญกําลังใจใหเกษตรกรมีความมั่นใจวา รัฐบาลเล็งเห็น
ความสําคัญของอาชีพเกษตรกรรมและมีความหวงใยความเปนอยู  
ของเกษตรกร 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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วิชาการเกษตร เพ่ือใหเกษตรกรมีศักยภาพในการปรับตัว รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสรางใหม  
ท่ีดีกวาเดิม 

วัตถุประสงค 
เพ่ือสรางรายไดหรือลดรายจายในครัวเรือนใหแกเกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัยป 2562  

ใหสามารถทําการผลิตไดทันทีหลังนํ้าลด เปนการบรรเทาความเดือดรอนแกเกษตรกรผูประสบภัย ใหสามารถประกอบ
อาชีพการเกษตรไดอยางตอเน่ือง สามารถสรางรายไดและผลผลิตเพ่ือเปนคาใชจายในครัวเรือนไดในระยะเวลาอันสั้น 

เปาหมาย 
เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวง/ฝนแลง และอุทกภัยเน่ืองจากพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ” ท่ีเสียหายสิ้นเชิง  

และไดรับการชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ สามารถดํารงชีวิตผานพนสถานการณภัยพิบัติและมีศักยภาพ  
ท่ีเพียงพอตอการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แผนปฏิบัติการฟนฟู 3,120.8618 ลานบาท ดังน้ี 
1) โครงการสงเสริมการปลูกพืชใชนํ้านอยเพ่ือสรางรายไดแกเกษตรกร (ขาวโพดเลี้ยงสัตว,ถั่วเขียว)  

หนวยงานรับผิดชอบ กรมสงเสริมการเกษตร มีเปาหมาย เกษตรกร จํานวน 150,000 ครัวเรือน พ้ืนท่ี 1.4 ลานไร  
ซึ่งพ้ืนท่ีดําเนินการตองมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืชใชนํ้านอย โดยสนับสนุนเปนเงินโอนเขาบัญชีธนาคาร  
เพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ของเกษตรกร เพ่ือซื้อเมล็ดพันธุ ซึ่งใหความชวยเหลือตามพ้ืนท่ีปลูกจริง 
รายละไมเกิน 20 ไร จํานวน 374.5248 ลานบาท แบงเปน 

- ขาวโพดเลี้ยงสัตว เกษตรกร 100,000 ครัวเรือน พ้ืนท่ี 1.0 ลานไร อัตราไรละ 245 บาท 
- ถ่ัวเขียว เกษตรกร 50,000 ครัวเรือน พ้ืนท่ี 0.4 ลานไร อัตราไรละ 200 บาท 

2) โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพขาวป 2563/64 หนวยงานรับผิดชอบ กรมการขาว  มีเปาหมาย 
เกษตรกร จํานวน 827,000 ครัวเรือน เมล็ดพันธุขาว 63,200 ตัน พ้ืนท่ี 6.32 ลานไร โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุขาว  
แกเกษตรกร ไรละ 10 กิโลกรัม ไมเกินครัวเรือนละ 10 ไร จํานวน 1,739.4290 ลานบาท ท้ังน้ี จะจัดสงเมล็ดพันธุ
ขาวกลุมไมไวแสง ชวงเดือนกลางเดือนพ.ย. – กลางเดือน ธ.ค. 2562 สําหรับเกษตรกรผูปลูกขาวกลุมไวแสง จะจัดสง 
ชวงเดือน ม.ีค. – เม.ย. 2563 

3) โครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพดานประมง : การเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบอดิน หนวยงานรับผิดชอบ  
กรมประมง มีเปาหมาย เกษตรกร จํานวน 50,000 ราย พ้ืนท่ี 50,000 ไร โดยสนับสนุนพันธุปลาและอาหารสัตวนํ้า
ใหแกเกษตรกร (เกษตรกรไดรับพันธุปลานิลแปลงเพศ รายละ 800 ตัว พรอมอาหารสัตวนํ้านํารอง จํานวน 120 กิโลกรัม 
คิดเปนมูลคา รายละ 5,000 บาท) จํานวน 260.000 ลานบาท ซึ่งการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศในบอดิน เปนทางเลือก
หน่ึงท่ีสามารถทําใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน หรือลดรายจายในครัวเรือน โดยพันธุปลานิลแปลงเพศท่ีสนับสนุน  
จะมีขนาดใหญ ใชระยะเวลาการเลี้ยงสั้น 

4) โครงการสรางรายไดจากอาชีพประมงในแหลงนํ้าชุมชน  หนวยงานรับผิดชอบ กรมประมง  มีเปาหมาย 
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แหลงนํ้าในชุมชน จํานวน 1,436 แหง ในพ้ืนท่ี 129 อําเภอ โดยปลอยพันธุสัตวนํ้า (กุงกามกราม) ในแหลงนํ้าชุมชน
ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ซึ่งเปนแหลงนํ้าแบบปด โดยสนับสนุนลูกพันธุกุงกามกรามขนาดตั้งแต 5 – 7 เซนติเมตรข้ึนไป 
จํานวน 200,000 ตัวตอแหลงนํ้า จํานวน 506.9080 ลานบาท ท้ังน้ี การเลี้ยงกุงกามกรามซึ่งเปนสัตวนํ้าท่ีมีศักยภาพ
ในการใหผลตอบแทนท่ีรวดเร็ว เปนอาชีพเสริมท่ีดีท่ีใหผลตอบแทนสูง 

5) โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวปก เพ่ือฟนฟูเกษตรกรท่ีประสบปญหาอุทกภัย หนวยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว 
มีเปาหมาย เกษตร กร 48,000 ครัวเรือน โดยสนับสนุนเปนเงินโอนเขาบัญชีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของเกษตรกร เพ่ือซื้อพันธุไกไข เปดไข ครัวเรือนละ 10 ตัว ไกพ้ืนเมืองคละเพศ ครัวเรือนละ 30 ตัว  
พรอมคาอาหารและคาวัสดุในการเลี้ยง คิดเปนมูลคา รายละ 4,850 บาท จํานวน 240.000 ลานบาท 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
รับความเห็นของสํานักงบประมาณ (หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0718/133 ลงวันท่ี 7 ตุลาคม 2562) 
และสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับยกเวนการปฏิบัตติามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 255 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเรงดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 13/2562 วันอังคารท่ี 15 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

151062 

 
เรื่อง : รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรสําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารมไกไขเปนมาตรฐาน

บังคับ พ.ศ. .... 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร สําหรับการปฏิบัติ  
ทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารมไกไขเปนมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร
สําหรับฟารมไกไขเปนมาตรฐานบังคับ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. กษ. เสนอวา ปจจุบันสถานการณอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกไขในประเทศไทยประสบปญหาเก่ียวกับการเฝา

ระวังและควบคุมโรคระบาด การควบคุมความปลอดภัยและคุณภาพสินคาการจัดการตลาดไขไกในประเทศ รวมท้ัง  
การเปดตลาดการคาไขไกในตางประเทศ ดวยเหตุน้ี  สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติจึงยกรางมาตรฐาน
สินคาเกษตรเรื่อง แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารมไกไข แลวนําไปดําเนินการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดเสีย และแจงเวียนประเทศสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ตอมาไดนํารางมาตรฐานดังกลาวเสนอ
คณะกรรมการวิชาการเพ่ือจัดทํารางมาตรฐานสินคาเกษตรพิจารณาตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานสินคาเกษตร 

2. คณะกรรมการวิชาการไดเสนอรางมาตรฐานสินคาเกษตรตามขอ 1. ใหคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร
พิจารณา 

3. คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร  ในการประชุมครั้งท่ีครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2561  
ไดมีมติเห็นชอบใหนํารางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร  : การปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดีสําหรับฟารมไกไข เพ่ือประกาศเปนมาตรฐานท่ัวไป เสนอรัฐมนตรีวาการรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กอนดําเนินการออกกฎกระทรวงในเรื่องน้ีตอไป ซึ่งตอมาไดมีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณดังกลาว เปนมาตรฐาน
ท่ัวไปแลวเมื่อวันท่ี 3 เมษายน 2562 

4. ดังน้ัน เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการผลิตไขไกท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะความเสี่ยงของโรคอุบัติใหม  
และตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคท่ีตองการไขไกคุณภาพดีท่ีไดจากฟารมท่ีมีมาตรฐานการผลิต จึงจําเปนตอง

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (มกอช.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือยกระดับการปฏิบัติในฟารมไกไขใหมีมาตรฐาน อีกท้ัง  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันดานมาตรฐานการปฏิบัติของฟารมไกไข
ของไทย 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ยกระดับการปฏิบัติในฟารมไกไขใหมีมาตรฐานอีกท้ังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันดานมาตรฐานการปฏิบัติของฟารม  
ไกไขของไทย โดยเห็นควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรสําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับฟารมไกไข  
เปนมาตรฐานบังคับ ซ่ึงจําเปนตองจัดทําเปนกฎกระทรวงตอไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรสําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับ
ฟารมไกไขเปนมาตรฐานบังคับ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

2. ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณรับความเห็นของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 13/2562 วันอังคารท่ี 15 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

151062 
 

เรื่อง : ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี 5 
 

สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. ทราบผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี 5 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. เอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation: APEC) เปนกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางเขต

เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก กอตั้งข้ึนเมื่อป พ.ศ. 2532 ประกอบดวยสมาชิก ๒๑ เขตเศรษฐกิจ โดยมีเปาหมาย
หลักคือ การสงเสริมการคาและการลงทุน รวมถึงความรวมมือในมิติดานตางๆ อาทิ ความรวมมือดานการเกษตร  
และความมั่นคงอาหาร 

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเสนอเรื่องขอความเห็นชอบตอรางปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค 
ครั้งท่ี ๕ และขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเขารวมรับรองรางปฏิญญาฯ 
ดังกลาวในการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี ๕ ระหวางวันท่ี 2๓ - 2๔ สิงหาคม 25๖๒ ณ เมืองปูแอร
โตบารัส สาธารณรัฐชิลี  และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 25๖๒ เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณเสนอ ท้ังน้ี หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําในรางปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหาร
เอเปค ครั้งท่ี 5 ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดกับหลักการท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหรือใหความเห็นชอบไว  
ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินการได โดยใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง พรอมท้ังใหช้ีแจงเหตุผล  
และประโยชนท่ีไทยไดรับจากการปรับเปลี่ยนดังกลาวดวย 

3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมอบหมายรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นางสาวดุจเดือน 
ศศะนาวิน ) เขารวมการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งท่ี ๕ ระหวางวันท่ี 2๓-2๔ สิงหาคม 25๖๒  
ณ เมืองปูแอรโตบารัส สาธารณรัฐชิลี โดยขอนําเรียนสรุปผลการประชุม ดังน้ี 

3.1 การประชุมระดับรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารของเอเปค มีวัตถุประสงคเพ่ือหารือเก่ียวกับการดําเนิน
นโยบาย/ความรวมมือดานความมั่นคงอาหารภายในภูมิภาคเอเชีย  - แปซิฟก โดยท่ีประชุมไดรับรองปฏิญญารัฐมนตรี
ความมั่นคงอาหารเอเปคในระหวางการประชุม เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงาน และความรวมมือในการสงเสริม  
ความมั่นคงอาหารระหวางสมาชิกเอเปค โดยไมมีขอผูกพันทางกฎหมาย สําหรับสาระสําคัญของปฏิญญาฯ ประกอบดวย 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานและความรวมมือในการสงเสริม
ความมั่นคงอาหารระหวางสมาชิกเอเปค 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ประกอบดวย  ๖ หัวขอหลัก คือ (๑) ประเด็นความทาทาย (๒) การสงเสริมระบบอาหารท่ียั่งยืน (๓) การรับนวัตกรรม 
เทคโนโลยีอุบัติใหม และโอกาสทางดิจิทัล (๔) การใชประโยชนจากความเช่ือมโยงและการเสริมสรางหวงโซมูลคาอาหาร
และการคา (๕) สงเสริมการพัฒนาชนบทในฐานะพ้ืนท่ีท่ีสรางโอกาส และ (๖) การดําเนินการตอไป โดยไมมีการปรับปรุง
แกไขปฏิญญาฯ ในสวนท่ีเปนสาระสําคัญหรือมีนัยสําคัญท่ีขัดตอผลประโยชนของไทย และไดมีผลสอดคลองกับความเห็น
จากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งไดเคยใหความเห็นไว 

3.2 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ( นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน ) ในฐานะผูแทนของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกลาวถอยแถลงในหัวขอ “การสงเสริมระบบอาหารท่ียั่งยืน  (Fostering Sustainable 
Food System)” โดยกลาวถึงแนวทางการดําเนินงานของไทยเพ่ือสนับสนุนใหเกิดระบบอาหารท่ียั่งยืนในภูมิภาค อาทิ 
การเพ่ือรับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชทางเลือกหรือพืช  
ท่ีมีอายุสั้นท่ีใชนํ้านอยทดแทนการปลูกขาวในชวงภัยแลง / ไทยตระหนักถึงความสําคัญของการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรทางทะเลโดยไทยมุงมั่นในการแกปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU fishing) 
และมีนโยบายในการกาวเขาสูการเปน  IUU – Free - Thailand / สนับสนุนการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม 
เขามาชวยในการผลิต  โดยนําแนวคิดเกษตรอัจฉริยะ  (Smart Agriculture) มาเปนกลไกสําคัญในการยกระดับสังคม
เกษตรกรรมดั้งเดิมไปสูสังคมเกษตรกรรมสมัยใหมหรือเกษตรกรรม 4.0  / การดําเนินนโยบายต ลาดผูนําการผลิต   
เพ่ือใหเกษตรกรวางแผนการผลิตเพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาด โดยอาศัยความรวมมือระหวางภาครัฐ  
และเอกชนท่ีเก่ียวของบูรณาการการทํางานรวมกัน รวมถึงการดําเนินโครงการประชารัฐ เปนตน 

3.3 ถอยแถลงของสมาชิกเอเปคอ่ืนท่ีสําคัญ เพ่ือสงเสริมความมั่นคงอาหาร  ไดแก จีน สงเสริมการใช
เทคโนโลยีในภาคการเกษตรเพ่ือลดตนทุนการผลิต เชน การสงเสริมหวงโซความเย็น และการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
ในชนบท เพ่ือลดการอพยพยายถ่ินฐานออกจากชนบท ญ่ีปุน ดําเนินนโยบายเพ่ือรับมือการเขาสูสังคมสูงอายุดวย  
การสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพ่ือลดการใชแรงงาน และสงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการใชเทคโนโลยี  
ออสเตรเลีย ดําเนินนโยบายสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการคา การแขงขัน และการพัฒนา โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และสงเสริมใหเกษตรกรนํานวัตกรรมมาใชใหเกิดประโยชน สหรัฐอเมริกา  สงเสริมนวัตกรรมทางการเกษตร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการตัดแตงพันธุกรรมเพ่ือใหสามารถทนทานตอสภาพภูมิอากาศ และขอใหเอเปครวมมือกันในการสงเสริมการคา
ท่ีโปรงใสและเปนธรรม เพ่ือความมั่นคงอาหารของภูมิภาค เวียดนาม ไดกระตุนใหมีการลงทุนของภาคเอกชนในชนบท 
เพ่ือเสริมสรางรายไดในชนบท และเพ่ือใหชนบทเปนแหลงท่ีอยูอาศัยและการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืน มาเลเซีย  
ไดดําเนินการแบงเขตอุตสาหกรรมเกษตร โดยเลือกพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ยึดหลักการพัฒนามาตรฐานเพ่ือการสงออก  
และใหการสนับสนุนทางการเงินกับสหกรณการเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม ชิลี เห็นวาภาคการเกษตรของภูมิภาคเอเชีย - 
แปซิฟกควรปรับเปลี่ยนไปสูการผลิตอยางยั่งยืน โดยชิลีไดดําเนินนโยบายสงเสริมความรวมมือกับภาคเอกชน  
และปรับปรุงใหการประสานงานกับภาคเอกชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 13/2562 วันอังคารท่ี 15 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

151062 

 
เรื่อง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2562 
 
สารัตถะ :  กษ. เสนอ ครม. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งท่ี 1/2562 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันศุกรท่ี 4 ตุลาคม 2562 มีมติใน

เรื่องสําคัญตางๆ ดังน้ี 
1. โครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 

1) เห็นชอบในหลักการโครงการประกันรายไดเกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 1 วงเงินรวมท้ังสิ้น 24,278,626,534 บาท 
โดยกรอบวงเงิน 24,043,906,318 บาท ใหใชเงินทุนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สํารอง
จายแทนรัฐบาลไปกอน จํานวน 23,472,021,541 บาท และให ธ.ก.ส. เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2564 และปถัดๆ ไป ตามความจําเปนและเหมาะสมตามข้ันตอนตอไป เพ่ือชําระคืนตนเงิน 
และคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง รวมถึงคาใชจายในการโอนเงิน จํานวน 8,556,260 บาท และชดเชยตนทุนเงินในอัตราเงิน
ฝากประจํา 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 ปจจุบัน เทากับ รอยละ 2.40 จํานวน 563,328,517 บาท ภายในระยะเวลา 
5 ป ปละ 5,500,000,000 บาท ยกเวนปท่ี 5 จายสวนท่ีเหลือท้ังหมด และเห็นชอบคาบริหารจัดการโครงการ ไมเกิน
รอยละ 1 ของวงเงินประกันรายได จํานวน 234,720,216 บาท โดยใหการยางแหงประเทศไทยเสนอขอรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2564 ตามความจําเปนและเหมาะสมตามข้ันตอนตอไป 

2) เห็นชอบในหลักการ ของหลักเกณฑและขอกําหนดของโครงการ ไดแก 
2.1) ชวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง (เจาของสวน ผูเชา ผูทํา และคนกรีดยาง) โดยประกันรายไดจาก

การจําหนายยางพาราแตละชนิด ไดแก ยางแผนดิบคุณภาพดี, นํ้ายางสด และยางกอนถวยใหแกเกษตรกรชาวสวนยาง 
ท่ีข้ึนทะเบียนและแจงขอมูลพ้ืนท่ีปลูกยางกับการยางแหงประเทศไทย และเปนสวนยางอายุ 7 ปข้ึนไปท่ีเปดกรีดแลว  
รายละไมเกิน 25 ไร 

2.2) กําหนดปริมาณผลผลิตยางท่ีจะประกันรายได (ยางแหง) 240 กิโลกรัม/ไร/ป หรือ 20 กก./ไร/เดือน 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : กษ. (สศก./กยท.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสวนยาง 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.3) กําหนดระยะเวลาประกันรายไดเปนระยะเวลา 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563) 
2.4) กําหนดราคายางท่ีใชประกันรายได ดังน้ี 

- ยางแผนดิบคุณภาพดี   60 บาท/กิโลกรัม  
- นํ้ายางสด (DRC 100%)   57 บาท/กิโลกรัม 
- ยางกอนถวย (DRC 50%)  23 บาท/กิโลกรัม 

2.5) แบงสัดสวนรายไดเจาของสวนรอยละ 60 และคนกรีดรอยละ 40 ของรายไดท้ังหมด 
3) เห็นชอบระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 (ประกันรายไดเดือนตุลาคม 2562 - 

มีนาคม 2563)  
4) ท่ีประชุมมีมติใหปรับปรุงหลักเกณฑผูมีสิทธิเขารวมโครงการฯ จากเดิมกําหนดใหเกษตรกรชาวสวนยาง 

ท่ีข้ึนทะเบียนและแจงขอมูลพ้ืนท่ีปลูกยางกับการยางแหงประเทศไทย กอนวันท่ี 12 สิงหาคม 2562 เปลี่ยนเปน เกษตรกร
ชาวสวนยางท่ีข้ึนทะเบียนและแจงขอมูลพ้ืนท่ีปลูกยางกับการยางแหงประเทศไทย กอนวันท่ี 12 สิงหาคม 2562  
และเปดโอกาสใหเกษตรกรชาวสวนยางแจงข้ึนทะเบียนเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีการยางแหงประเทศไทย
กําหนด 

5) ท่ีประชุมมีมติใหปรับปรุงชวงเวลาการจายเงิน จากเดิม การจายเงิน 2 เดือน 1 ครั้ง โดยให ธ.ก.ส. เปน
ผูดําเนินการโอนเขาบัญชีเกษตรกรชาวสวนยาง โดยกําหนดจายเงินเดือนธันวาคม กุมภาพันธ และเมษายน เปลี่ยนเปน 
เริ่มจายเงินงวดแรกระหวางวันท่ี 1 – 15 พฤศจิกายน 2562 งวดท่ี 2 ระหวางวันท่ี 1 – 15 มกราคม 2563 และงวดท่ี 3 
ระหวางวันท่ี 1 – 15 มีนาคม 256 3 โดยให ธ.ก.ส. เปนผูดําเนินการ โอนเงินเขาบัญชีเกษตรกรชาวสวนยาง  
และมอบหมายใหการยางแหงประเทศไทย ปรับปรุงชวงเวลาการจายเงินและวิธีการคํานวณราคากลางอางอิงการขายใน
โครงการฯ ตอไป 

6) มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการยางแหงประเทศไทย แตงตั้งคณะกรรมการดําเนิน
โครงการชุดตาง ๆ ตามท่ีการยางแหงประเทศไทยเสนอ และจัดทํารายละเอียดโครงการฯ ท่ีไดปรับปรุงตามมติการประชุม  
รวมท้ังดําเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
ตอไป 

2. ขออนุมัติขยายวงเงินสินเชื่อและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อผูประกอบการผลิต
ผลิตภัณฑยาง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ลานบาท 

1) เห็นชอบขยายวงเงินสินเช่ือเพ่ือชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการสนับสนุนสินเช่ือผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑยาง 
วงเงินสินเช่ือตามโครงการ (เพ่ิมเติม) จํานวน 10 ,000 ลานบาท และขออนุมัติงบประมาณ (เพ่ิมเติม) ในการชดเชย
ดอกเบ้ียในอัตราตามท่ีจายจริงแตไมเกินรอยละ 3 ตอป เปนเงิน 2,100 ลานบาท ตั้งแตป พ.ศ. 2563 – 2569  
จากงบประมาณรัฐบาลโดยการจัดสรรของสํานักงบประมาณ และเห็นชอบปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโครงการสนับสนุน
สินเช่ือผูประกอบการผลิตผลิตภัณฑยาง 
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2) มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยการยางแหงประเทศไทย ดําเนินการจัดทํารายละเอียด
โครงการเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 

3. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง  
(ยางแหง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ลานบาท 

1) เห็นชอบขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกผูประกอบกิจการยาง 
(ยางแหง) วงเงินสินเช่ือ 20,000 ลานบาท ตั้งแตเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยระยะเวลาในการอนุ
วงเงินสินเช่ือท่ีเขารวมโครงการจนสิ้นสุดระยะเวลาการชดเชยดอกเบ้ียตามโครงการ 1 ป แตไมเกินเดือนธันวาคม 2563 

2) มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการยางแหงประเทศไทย จัดทํารายละเอียดโครงการ 
เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 

4. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเชื่อเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกร
เพ่ือรวบรวมยาง วงเงินสินเชื่อ 10,000 ลานบาท 

1) เห็นชอบขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนแกสถาบันเกษตรกร
เพ่ือรวบรวมยาง (วงเงินสินเช่ือ 10,000 ลานบาท) ออกไปอีก 4 ป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2567 
ระยะเวลาจายเงินกูเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2566 และกําหนดระยะเวลาชําระคืนเงินกู 
เปนคราว ๆ คราวละไมเกิน 12 เดือน นับแตวันท่ีกู ท้ังน้ี ตองไมเกินวันท่ี 31 มีนาคม 2567 

2) เห็นชอบคาใชจายในการดําเนินงาน จํานวน 1 ,400 ลานบาท โดยขอใชจากงบประมาณประจําป ท้ังน้ี  
ใหจายไมเกินตามท่ีจายจริง ดังน้ี 

2.1) เงินอุดหนุนจายขาดเพ่ือชําระดอกเบ้ียเงินกูใหกับสถาบันเกษตรกร ในอัตราดอกเบ้ียรอยละ  3 ตอป 
จํานวน 300 ลานบาทตอป ตลอดระยะเวลาโครงการ ฯ 4 ป รวมท้ังสิ้นจํานวน 1,200 ลานบาท  โดย ธ.ก.ส. ขอรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามท่ีจายจริง 

2.2) คาใชจายเบ้ียประกันภัย อัตรารอยละ 0.36 ตอป จํานวน 36 ลานบาทตอปรวมเปนเงิน  
144 ลานบาท โดย ธ.ก.ส. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปตามท่ีจายจริง 

2.3) คาบริหารโครงการฯ ท่ีเก่ียวของ อัตรารอยละ 0.14 ตอป จํานวน 14 ลานบาทตอป รวมเปนเงิน 
56 ลานบาท โดยการยางแหงประเทศไทย ขอจากงบประมาณรายจายประจําปตามท่ีจายจริง 

3) มอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการยางแหงประเทศไทย จัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 

5. ขออนุมัติขยายระยะเวลาและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโครงการสงเสริมการใชยางของหนวยงานภาครัฐ 
1) เห็นชอบขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการสงเสริมการใชยางของหนวยงานภาครัฐ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 

ถึง เดือนกันยายน 2565 และเห็นชอบปรับปรุงวิธีการดําเนินงานโครงการสงเสริมการใชยางของหนวยงานภาครัฐ 
2) เห็นชอบงบประมาณ คาบริหารจัดการโครงการ จํานวน 1,500,000 บาท จากงบประมาณรัฐบาลโดยการจัดสรร
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ของสํานักงบประมาณ 
3) ท่ีประชุมมอบหมายให การยางแหงประเทศไทย  จัดทํารายละเอียด การใชยางของหนวยงานภาครัฐ

ของแตละหนวยงาน และมอบหมายใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการยางแหงประเทศไทย จัดทํารายละเอียด
โครงการเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาตอไป 

มติ ครม. : ทราบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 13/2562 วันอังคารท่ี 15 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

151062 

 
เรื่อง : ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางโครงการจางกอสรางเรือนจํา จังหวัดนครนายก  พรอมสิ่งกอสรางประกอบ 

1 แหง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) 
 

สารัตถะ :  ยธ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางโครงการจางกอสรางเรือนจําจังหวัด
นครนายก พรอมสิ่งกอสรางประกอบ ๑ แหง จากพ้ืนท่ีเรือนจําช่ัวคราวเขาไมพลวง ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก 
จังหวัดนครนายก ไปใชพ้ืนท่ีท่ีดินสาธารณประโยชน บานทุงคลอง ๒ หมูท่ี 3 ตําบลทรายมูล อําเภอองครักษ  
จังหวัดนครนายก 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. เน่ืองจากปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมราชทัณฑ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณสําหรับจางกอสรางเรือนจํา

จังหวัดนครนายก พรอมสิ่งกอสรางประกอบ 1 แหง เปนเงิน 1,326,678,000 บาท (หน่ึงพันสามรอยยี่สิบหกลานหก
แสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน) แผนงานยุทธศาสตรสรางความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
โครงการกอสรางและปรับปรุงเรือนจําเพ่ือเสริมความมั่นคงในการควบคุม งบลงทุน คาสิ่งกอสราง ผูกพันงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 – 2564 

2. กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ อนุมัติใหดําเนินการประกวดราคาจางกอสรางเรือนจําจังหวัดนครนาย 
พรอมสิ่งกอสรางประกอบ ๑ แหง โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e - bidding)  
ราคากลางงานกอสรางฯ 1,189,507,000 บาท (หน่ึงพันหน่ึงรอยแปดสิบเกาลานหาแสนเจ็ดพันบาทถวน) กําหนดขาย
เอกสารประกวดราคาไดระหวางวันท่ี 23 เมษายน ถึงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2562 กําหนดยื่นขอเสนอราคาวันท่ี  
24 พฤษภาคม 2562 และกําหนดพิจารณาผลการประกวดราคาฯ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกรมราชทัณฑ  
ไดประกาศใหบริษัท ดิอาคิเท็คส แอนด เทิรนคีย จํากัด เปนผูชนะการเสนอราคา เปนเงิน 1,188,000,000 บาท  
(หน่ึงพันหน่ึงรอยแปดสิบแปดลานบาทถวน) ขณะน้ีอยูระหวางการทําความตกลงราคาตอสํานักงบประมาณ 

3. สถานท่ีท่ีจะกอสรางเรือนจําจังหวัดนครนายก ซึ่งเดิมตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมราชทัณฑไดรับอนุมัติใหใชพ้ืนท่ีเรือนจําช่ัวคราวเขาไมพลวง ตําบลเขาพระ อําเภอเมืองนครนายก 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ยธ./กษ. (กค.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือประโยชนในการฝกวิชาชีพผูตองขังดานเกษตรกรรม 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จังหวัดนครนายก แตเน่ืองจากผูวาราชการจังหวัดนครนายก นายรัฐพงศ ศิริชนะ เห็นวาบริเวณท่ีจะดําเนินการกอสราง
เปนพ้ืนท่ีท่ีมีปาไมสมบูรณ เห็นควรจะสงวนและอนุรักษไว เพ่ือประโยชนในการฝกวิชาชีพผูตองขังดานเกษตรกรรม  
จึงไดเสนอใหไปใชพ้ืนท่ีท่ีดินสาธารณประโยชน “บานทุงคลอง ๒” หมูท่ี ๓ ตําบลทรายมูล อําเภอองครักษ  
จังหวัดนครนายก จํานวนเน้ือท่ีประมาณ 120 ไร ซึ่งไมกระทบตอการดําเนินการกอสรางเรือนจําจังหวัดนครนายกแหงใหม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นควรใหความเห็นชอบการเปลี่ยนพ้ืนท่ีกอสรางตามท่ีกระทรวง

ยุติธรรมเสนอ ท้ังน้ี จะตองดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของกับการใชท่ีดินสาธารณประโยชนดวย 

มติ ครม.  : อนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และใหกระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ) รับความเห็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการตอไปดวย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 13/2562 วันอังคารท่ี 15 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

151062 

 
เรื่อง : ขอผอนผันการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เพ่ือดําเนินงานขยายเขตระบบจําหนายใหกับบานหวยปลาหลด 

หมูท่ี 8 ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 

สารัตถะ :  มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติผอนผันการเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี 1 เพ่ือดําเนินงานขยายเขต
ระบบจําหนายใหกับบานหวยปลาหลด หมูท่ี 8 ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ของการไฟฟา  
สวนภูมิภาค (กฟภ.) 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงมหาดไทย เสนอเรื่อง ขอผอนผันการ เขาทําประโยชนใน พ้ืนท่ีลุมนํ้าช้ันท่ี ๑ เพ่ือ ดําเนินงานขยายเขต

ระบบจําหนายใหกับบานหวยปลาหลด หมูท่ี ๘ ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พ้ืนท่ีคําขออยูในพ้ืนท่ี  
ลุมนํ้าช้ันท่ี ๑ บี ของลุมนํ้าปาสัก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๘ เปนนิคมสรางตนเองพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไดอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีดังกลาวแลว ไมเปนแหลงธรรมชาติ
อันควรอนุรักษ ไมเปนพ้ืนท่ีตองหามสําหรับการทําเหมืองตามระเบียบและกฎหมายของสวนราชการตางๆ   
และคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเหมืองแรและอุตสาหกรรม  
ถลุงหรือแตงแร ไดใหความเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาแลว เห็นดวยในหลักการการขอผอนผันการเขาทําประโยชนใน พ้ืนท่ีลุมนํ้า

ช้ันท่ี ๑ เพ่ือ ดําเนินงานขยายเขตระบบจําหนายใหกับบานหวยปลาหลด หมูท่ี ๘ ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด 
จังหวัด ตาก ท่ีกระทรวง มหาดไทย เสนอ เน่ืองจาก เปนการ ขยายเขตไฟฟาเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหแกราษฎร  
บานหวยปลาหลด หมูท่ี ๘ ตําบลดานแมละเมา อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งเปนการสงเสริมการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเทาท่ีจําเปนบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในดานการศึกษา การสาธารณสุข การสาธารณูปโภค  
อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน รวมท้ังการดําเนินการดังกลาวไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโรงงานไฟฟาพลังงานความรอน และคณะกรรมการ

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : มท./กษ. (สกม.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เปนการขยายเขตไฟฟาเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหแกราษฎร 
และเปนการสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทาท่ีจําเปนบนพ้ืนฐาน
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในดานการศึกษา การสาธารณสุข  
การสาธารณูปโภค อันเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สิ่งแวดลอมแหงชาติแลว 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหกระทรวงมหาดไทย (การไฟฟาสวนภูมิภาค) รับความเห็น
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ รวมท้ังขอสังเกตของ
กระทรวงคมนาคมไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 

2. ใหกระทรวงมหาดไทยกํากับใหการไฟฟาสวนภูมิภาคดําเนินการใหถูกตอง เปนไปตามข้ันตอน  
ของกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑท่ีเก่ียวของตอไปอยางเครงครัด 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 13/2562 วันอังคารท่ี 15 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

151062 

 
เรื่อง : ขออนุมัติโครงการเพ่ิมนํ้าตนทุนและระบบกระจายนํ้าเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัย

ฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
สารัตถะ :  ทส. เสนอ ครม. พิจารณา ดังน้ี 

1. อนุมัติหลักการใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินโครงการเพ่ิมนํ้าตนทุนและระบบ
กระจายนํ้าเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

2. อนุมัติหลักการกรอบวงเงิน 2,000.00 ลานบาท เพ่ือดําเนินงานตามโครงการเพ่ิมนํ้าตนทุนและระบบ
กระจายนํ้าเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ จากงบกลาง รายการเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไข
การใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําโครงการเพ่ิมนํ้าตนทุนและระบบกระจายนํ้าเพ่ือสนับสนุน

แผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรอบวงเงิน 2,000.00 ลานบาท โดยระบบเกษตรแปลงใหญใชเกณฑการยึดพ้ืนท่ีเปนหลัก (area-based approach) 
มีการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยมีผูจัดการแปลงเปนผูบริหารจัดการพ้ืนท่ีในทุก
กิจกรรมตลอด หวงโซอุปทาน กลุมเกษตรกรท่ีรวมตัวกัน และผลิตสินคาเกษตรประเภทเดียวกัน ปจจุบันมีการรวมกลุม
กันเปน 11 กลุมหลัก ไดแก ขาว พืชไร ไมยืนตน ผัก/สมุนไพร ไมผล หมอนไหม ไมดอกไมประดับ ปศุสัตว ประมง  
แมลงเศรษฐกิจ และอ่ืนๆ ซึ่งเปนเกษตรหลักของประเทศท้ังสิ้น ปจจุบันท้ังประเทศมีกลุมเกษตรรวมกลุมเปนเกษตรกร
แปลงใหญแลว จํานวน 5,578 แปลง เกษตรกรสมัครเขารวมโครงการ 320,453 ราย คิดเปนพ้ืนท่ี 5,520,422 ไร 

1. หลักการ 
1) กรมทรัพยากรนํ้าเสนอโครงการเพ่ิมนํ้าตนทุนและระบบกระจายนํ้าเพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟนฟู 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : ทส./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือใหกลุมเกษตรกรเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตอไร 
ใหเพ่ิมสูงข้ึนกวาท่ีเปนอยูในปจจุบันและไดผลผลิตมั่นคงทันตามฤดูกาล 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการพัฒนาแหลงนํ้า
พรอมระบบกระจายนํ้าเพ่ือสนับสนุนกลุมเกษตรแปลงใหญ โดยการสูบนํ้าจากแหลงนํ้าตนทุนในพ้ืนท่ีใกลเคียงกับพ้ืนท่ี
เกษตรแปลงใหญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณดวยเครื่องสูบนํ้า ซึ่งมีระบบเช่ือมตอกับแผงโซลาเซลล 
เพ่ือใชพลังงานแสงอาทิตยในการสูบนํ้า เขาไปสํารองเก็บในถังเก็บนํ้าสําเร็จรูป ขนาดความจุ 100,000 ลิตร  
โดยพิจารณาเสนอใหมีการดําเนินการในพ้ืนท่ีนํารองของพ้ืนท่ีเกษตรกรแปลงใหญ จํานวน 120 แปลง ในพ้ืนท่ีท่ัว
ประเทศไทย งบประมาณ 1,000.00 ลานบาท เพ่ือพัฒนาระบบกระจายนํ้า และปรับปรุงแหลงนํ้า ใหกับกลุมเกษตร
แปลงใหญและกลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือใหกลุมเกษตรกรเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตอไรใหเพ่ิมสูงข้ึนกวาท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน รวมพ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญท่ีตองการไดรับผลประโยชน จํานวน 80,000 ไร ครอบคลุมท่ัวประเทศ จํานวน
ครัวเรือนเกษตรกรท่ีไดรับประโยชน  4,000 ครัวเรือน 

2) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลเสนอโครงการเพ่ิมนํ้าตนทุนและระบบกระจายนํ้า เพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการ
ฟนฟู เยียวยา เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย ป 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยการเจาะบอ
บาดาลพรอมระบบกระจายนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรม
สํารวจและพัฒนาแหลงนํ้าบาดาลดวยการเจาะบอนํ้าบาดาลขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 น้ิว (150 มม.) ท่ีความลึกเฉลี่ย 
100 เมตร เจาะบอนํ้าบาดาล ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 น้ิว (200 มม.) ท่ีความลึกเฉลี่ย 60 เมตร กิจกรรมออกแบบ
และกอสรางระบบสูบนํ้าบาดาลพรอมระบบกระจายนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย และกิจกรรมการถายทอดความรู  
ติดตามประเมินผลโครงการรวมถึงการสงมอบโครงการ โดยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือกพ้ืนท่ี
รวมกับกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จากกลุมเกษตรแปลงใหญและกลุมวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนท่ี 
นํารอง จํานวน 700 แหง ครอบคลุมพ้ืนท่ีนาแปลงใหญและปศุสัตวแปลงใหญ รวมพ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญท่ีตองการไดรับ
ผลประโยชนจํานวนไมนอยกวา 86,000 ไร จํานวนครัวเรือนของเกษตรกรท่ีไดรับประโยชน 7,000 ครัวเรือน  
ปริมาณนํ้าตนทุนท่ีเกษตรกรสามารถนํามาใชประโยชนเพ่ิมข้ึนไมนอยกวา 30.5 ลาน ลบ.ม. ตอป งบประมาณ 
1,000.00 ลานบาท เพ่ือใหกลุมเกษตรกรเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตอไรใหเพ่ิมสูงข้ึนกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือพัฒนาระบบสงนํ้าและปรับปรุงแหลงนํ้าใหกับกลุมเกษตรแปลงใหญ/กลุมวิสาหกิจชุมชน ในพ้ืนท่ีนํา

รองจํานวน 120 แปลงใหญ 
2) เพ่ือเจาะบอนํ้าบาดาลพรอมระบบกระจายนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย ใหกับกลุมเกษตรแปลงใหญและ

กลุมวิสาหกิจชุมชน ในพ้ืนท่ีนํารองจํานวน 700 แหง 
3) เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรของพืชแตละชนิดในพ้ืนท่ีกลุมเกษตรแปลงใหญใหเพ่ิมสูงข้ึน 

3. เปาหมาย 
ดําเนินการในพ้ืนท่ีกลุมเกษตรท่ีรวมกลุมเปนเกษตรกรแปลงใหญ จํานวน 5,578 แปลง ท่ีมีศักยภาพนํ้า

ตนทุนและสามารถพัฒนาระบบสงนํ้าและระบบกระจายนํ้า 
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1) พ้ืนท่ีเกษตรแปลงใหญท่ีไดรับการสนับสนุนนํ้าตนทุนเพ่ือการผลิตจํานวน 120 แปลงใหญ รวมพ้ืนท่ี
เกษตรแปลงใหญท่ีไดรับผลประโยชนท้ังสิ้น จํานวน  80,000 ไร ครอบคลุมท่ัวประเทศ  โดยเปนโครงการนํารองในพ้ืนท่ี
เกษตรแปลงใหญ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.1) อัตราการสงนํ้า 3,000 ลบ.ม/วัน วงเงิน 28 ลานบาท/แปลง (2,000 - 3,000 ไร) จํานวน 1 แปลง 
1.2) อัตราการสงนํ้า 1,500 ลบ.ม/วัน วงเงิน 15 ลานบาท/แปลง (1,000 - 2,000 ไร) จํานวน 1 แปลง 
1.3) อัตราการสงนํ้า 1,000 ลบ.ม/วัน วงเงิน 9.9 ลานบาท/แปลง (500-1,000 ไร) จํานวน 74 แปลง 
1.4) อัตราการสงนํ้า 500 ลบ.ม/วัน วงเงิน 4.95 ลานบาท/แปลง (300-500 ไร) จํานวน 44 แปลง 
รวมคากอสราง 993.40 ลานบาท คาควบคุมงานและคาบริหารโครงการ 6.60 ลานบาท  

รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,000.00 ลานบาท เพ่ือพัฒนาระบบสงนํ้าและกระจายนํ้าในไรนา พรอมระบบสูบนํ้าดวย
พลังงานแสงอาทิตยและระบบทอสงนํ้าและกระจายนํ้าใหถึงไรนา สนับสนุนกลุมเกษตรกรแปลงใหญ/วิสาหกิจชุมชน  

2) เพ่ือเพ่ิมแหลงนํ้าตนทุนโดยการเจาะบอนํ้าบาดาลพรอมระบบกระจายนํ้าพลังงานแสงอาทิตยใหกลุม
เกษตรกรแปลงใหญ โดยเจาะบอนํ้าบาดาลพรอมระบบกระจายนํ้า 700 แหง พ้ืนท่ีเปาหมาย 86,000 ไร โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1) เพ่ิมนํ้าตนทุนเกษตรแปลงใหญ (ปศุสัตวแปลงใหญ) ดวยระบบกระจายนํ้า  พลังงานแสงอาทิตย 
อัตราสูบประมาณ 10 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ครอบคลุมขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 100 ไร จํานวน 620 แหง วงเงิน
งบประมาณ 892.80 ลานบาท 

2.2) เพ่ิมนํ้าตนทุนเกษตรแปลงใหญ (นาแปลงใหญ) ดวยระบบกระจายนํ้าพลังงานแสงอาทิตย อัตราสูบ
ประมาณ 20-40 ลูกบาศกเมตรตอช่ัวโมง ครอบคลุมขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 300 ไร จํานวน 80 แหง วงเงินงบประมาณ 
107.20 ลานบาท 

4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

5. กรอบวงเงิน 
งบประมาณ 2,000.00 ลานบาท โดยขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  

ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน จําแนกเปน 

ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ (ลานบาท) หนวยงาน 
1 โครงการเพ่ิมนํ้าตนทุนและระบบกระจายนํ้า

เพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟนฟู เยียวยา 
เกษตรกรผูประสบภัยฝนท้ิงชวงและอุทกภัย  
ป 2562 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

1,000.00 กรมทรัพยากรนํ้า 

1,000.00 กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

รวม 2,00.00  
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มติ ครม. : 1. อนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ และใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (กรมทรัพยากรนํ้าและกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล) ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
(หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0718/351 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2562) อยางเครงครัด 

2. ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับยกเวนการ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันท่ี 
24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องดวนตอคณะรัฐมนตร)ี ในการเสนอเรื่องน้ี 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 13/2562 วันอังคารท่ี 15 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

151062 

 
เรื่อง : มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 11 พ.ศ. 2561 
 

สารัตถะ :  สช. เสนอ ครม. รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 11 พ.ศ. 2561 และมอบหมายหนวยงาน  
ท่ีเก่ียวของรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติท่ีเก่ียวของตอไป 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. สมัชชาสุขภาพแหงชาติไดจัดข้ึนอยางเปนระบบและมีสวนรวมตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติสุขภาพ

แหงชาติ พ.ศ. 2550 มาแลวรวม 11 ครั้ง ตั้งแตป พ.ศ.2551 - 2561 โดยสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 11  
พ.ศ. 2561 ไดจัดข้ึนระหวางวันท่ี 12 - 14 ธันวาคม 2561  ภายใตประเด็นหลัก “รูเทาทันสุขภาพ รวมสรางสังคม  
สุขภาวะ” ซึ่งรูปแบบและกระบวนการในภาพรวมไดมีการประชุมเพ่ือพิจารณาและหาฉันทมติตอขอเสนอเชิงนโยบาย 
รวมถึงกิจกรรมอ่ืนท่ีไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากสมาชิกสมัชชาสุขภาพแหงชาติและผูมีสวนเก่ียวของ  
และท่ีประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 11 ไดมี ฉันทมติตอ 4 เรื่อง ไดแก 

มติ 1 การรวมสรางสรรคพ้ืนท่ีสาธารณะในเขตเมืองเพ่ือสุขภาวะสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
มติ 2 ความรับผิดชอบรวมทางสังคมเก่ียวกับอีสปอรตตอสุขภาวะเด็ก 
มติ 3 ความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือปองกันและแกไขปญหาโรคไมติดตอ 
มติ 4 การคุมครองผูบริโภคดานบริการทันตกรรม 

2. โดยมติท้ัง 4 ดังกลาว ไดขอใหทุกภาคสวน อันไดแก หนวยงานรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงาน 
องคกรภาคีตาง ๆ ท้ังธุรกิจเอกชน องคกรเอกชน ประชาสังคม และองคกรวิชาชีพ สถาบันวิชาการ และสมาชิกสมัชชา
สุขภาพแหงชาติ ตลอดจนประชาชนทุกภาคสวนรวมกันขับเคลื่อนใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และใหมี  
การติดตามผลการดําเนินการมาเสนอตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ และเสนอตอสาธารณะตอไป ในการน้ี คณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ 2562 โดยมี รองประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ  
(ศ.คลินิกเกียรติคุณ ปยะสกล สกลสัตยาทร) เปนประธานการประชุม ไดมีมติรับทราบผลการจัดสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
ครั้งท่ี 11 พ.ศ. 2561 และเห็นชอบมติ สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 11 พ.ศ. 2561 ท้ัง 4 มติ โดยใหเสนอมติฯ 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สช./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือเปนกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร
การดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ดังกลาว ตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปพิจารณาดําเนินการตามมติท่ีเก่ียวของ 
ซึ่งถือเปนการดําเนินการตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 ตอมาท่ีประชุมคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2562 โดยมี รองนายรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) 
ประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ เปนประธานการประชุม ไดมีมติรับทราบความคืบหนาของมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
ครั้งท่ี 11 พ.ศ. 2561 ท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดําเนินการในข้ันตอนกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหนวยงาน
ตอบความเห็นแลวรวม 17 หนวยงาน ท้ังน้ี ยังไมไดเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี เน่ืองดวยมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม จึงไดสงเรื่องดังกลาวกลับคืนไปยังประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติ ในการน้ี 
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติจึงเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบอีกครั้ง 

ท้ังน้ี มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 11 พ.ศ. 2561 มีสวนท่ีเก่ียวของกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
ในมติ 3 ความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือปองกันและแกไขปญหาโรคไมติดตอ : ดานการพัฒนาแนวทางสงเสริมการประกอบ
กิจการท่ีรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือลดความเสี่ยงตอโรคไมติดตอ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดพิจารณาแลวเห็นวา มติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 11 พ.ศ. 2561 ท้ัง 4 มติ 

ดังกลาว มีความสอดคลองกับธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 ซึ่งเปนกรอบและแนวทาง  
ในการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตรการดําเนินงานดานสุขภาพของประเทศ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมท้ัง สอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข โดยมีเปาหมายใหประชาชน  
ทุกภาคสวนมีความรอบรูดานสุขภาพ มีสวนรวมในการวางระบบการดูแลสุขภาพ และไดรับโอกาสท่ีเทาเทียมกัน  
ในการเขาถึงบริการสาธารณสุข ภายใตระบบสาธารณสุขท่ีเปนเอกภาพ ดังน้ัน จึงเห็นควรเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณเห็นดวยในหลักการของมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 11 พ.ศ. 2561 ตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

มติ ครม.  : รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 11 พ.ศ. 2561 และมอบหมายหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไป
พิจารณาดําเนินการตามมติฯ ตอไป ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) ประธานกรรมการสุขภาพแหงชาติเสนอ 
รวมท้ังใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของหนวยงานตางๆ ในประเด็นท่ีเก่ียวของไปพิจารณาดําเนินการตอไปดวย 
สําหรับคาใชจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และในปงบประมาณตอๆ ไป ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ  
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ครั้งท่ี 13/2562 วันอังคารท่ี 15 ตุลาคม 2562 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

151062 

 
เรื่อง : ผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 25 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย 

อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) 
 
สารัตถะ :  สศช. เสนอ ครม. ดังน้ี 

1. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 25 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ แผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle: IMT – GT) 
ท่ีจัดข้ึนระหวางวันท่ี 11 – 13 กันยายน 2562 ณ จังหวัดกระบ่ี 

2. ใหความเห็นชอบการมอบหมายหนวยงานดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตามผลการประชุมระดับรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 25 และผลการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

โดยมีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 
1. การประชุมระดับเจาหนาท่ีอาวุโส ครั้งท่ี 26 (26th SOM) โดยท่ีประชุมรับทราบความกาวหนาในการขับเคลื่อนแผน

ดําเนินงานระยะหาป ป 2560-2564 และรับทราบการขับเคลื่อนโครงการ 7 สาขาความรวมมือ ประกอบดวย 3 ดานหลัก 
ไดแก (1) การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร (2) การทองเท่ียว และ (3) ผลิตภัณฑและบริการฮาลาล  
โดยดานเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร น้ัน มุงเนนการพัฒนาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการใชเทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสม อาทิ การจัดโซนพ้ืนท่ีปลูกปาลมนํ้ามันและพัฒนาเครือขายนักวิชาการปาลมนํ้ามัน ความรวมมือในการพัฒนา
เกษตรกรรุนเยาวในดานความรูและทักษะในดานแนวปฏิบัติทางการเกษตรและการเปนผูประกอบการอยางยั่งยืน  
การใชเทคโนโลยีในการเพ่ิมผลผลิต ท้ังพืชเกษตรและปศุสัตวเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงดานอาหาร อาทิ การพัฒนาแพะ
สายพันธุ SurathRed ปลากะพงสายพันธุเอเชีย และขาวโพดเลี้ยงสัตว ตลอดจนผลไมท่ีมีคุณคาทางโภชนาการสูง 
(SuperFruits) รวมท้ังแผนงาน IMT-GT 

2. การประชุมระดับมุขมนตรีและผูวาราชการจังหวัด ครั้งท่ี 16 (16th CMGF) รับทราบความกาวหนาการขับเคลื่อน

โครงการในอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย รวมท้ังรับทราบความกาวหนาการขับเคลื่อนโครงการเมืองสีเขียว และการสงเสริม
ความรวมมือกับ ADB ในการจัดทําแผนบูรณาการดานการขนสงสีเขียวในเมือง 

 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สศช./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชนท่ีไดรับ :  

เพ่ือยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะนําไปสู
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคมในระดับพ้ืนท่ี ลดความ
เหลื่อมล้ําของประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาค และผลักดันความรวมมือ 
ใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 

กําหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 25 ( 25th MM) โดยท่ีประชุมไดพิจารณารายงานของท่ีประชุมตามขอ 1. 

และ 2. ขางตน พรอมท้ังใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติม นอกจากน้ี ท่ีประชุมไดเสนอแนวทางการดําเนินการตอไปของแผนงาน 
IMT-GT 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พิจารณาไมขัดของตอผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 25 และการประชุมอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย ( IMT-GT) หากหนวยงานท่ีเก่ียวของ
สามารถปฏิบัติไดตามกฎ/ระเบียบท่ีมีอยู ซึ่งเปนความรวมมือท่ีมีบทบาทสําคัญในการสรางศักยภาพอยางกวางขวาง 
ในการพัฒนาเพ่ือยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะนําไปสูการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โอกาสทาง
สังคมในระดับพ้ืนท่ี และลดความเหลื่อมล้ําของประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาค โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณยินดี
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือผลักดันความรวมมือใหบังเกิดผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งท่ี 25 และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของแผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝาย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) และมอบหมายใหหนวยงานดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตามผลการประชุมดังกลาวตอไป ตามท่ีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอ ท้ังน้ี ใหสํานักงาน  
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของสํานักงานสถิติแหงชาติไปพิจารณา
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไปดวย 

2. ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงาติรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และกระทรวงการตางประเทศพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการวาดวยการรักษาสุขอนามัยมหาสมุทรและการพัฒนา  
ภาคมหาสมุทรท่ียั่งยืน (Healthy Ocean and Sustainable Blue Economies) ของแผนงาน IMT – GT โดยคํานึงถึง
ความสอดคลองกับกรอบการปฏิบัติงานอาเซียนวาดวยขยะทะเล รวมถึงประสานงานกับศูนยองคความรูดานขยะทะเล
ของอาเซียน เพ่ือใหมีการบูรณาการนโยบายในเรื่องดังกลาวระหวางกรอบความรวมมือในภูมิภาคและสามารถนําไป
ปฏิบัติตามไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 


