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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 17/2563 วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210463 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตร  
และสหกรณ์ พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระส าคัญเป็นการปรับปรุง
การแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ของกรมประมงให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย  
และให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีเพิ่มขึ้น อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กรมประมงได้เสนอเรื่องร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. .... ท้ังนี้ 

เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 
(ใบเหลือง) ประกอบกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559  
ยังไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องปฏิบัติงานจริง มีปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้น มีความซ้ าซ้อนของหน่วยงานในพื้นที่  
และการสั่งการเพื่อปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมายยังไม่คล่องตัว ท าให้การบังคับใช้กฎหมายยังคงไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างกรมประมงใหม่ 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 2562 ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ขอให้ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
(ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมประมง) แต่งตั้งผู้แทนมาช้ีแจงรายละเอียด พร้อมกับยืนยัน  
และให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงนี้เรียบร้อยแล้ว 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ....  ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อมิให้ประสบปัญหาเช่นเดิม จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
อ านาจหน้าที่และโครงสร้างเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 17/2563 วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 

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

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210463 
 
เรื่อง : ร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ที่ผ่าน
การตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นควรยกเลิกความในกฎกระทรวงก าหนดเขตทะเลชายฝั่ง พ.ศ. 2560 เนื่องจาก

ก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดตราดมีระยะมากกว่าสามไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่งซึ่งยากต่อการปฏิบัติ  
ของชาวประมง จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดตราดเป็นเส้นตรงลากผ่านจุดพิกัด  
โดยที่มาตรา 5 และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณใดมีระยะนับจากแนวชายฝั่งทะเล
ออกไปน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเลก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล  
จึงได้เร่งพิจารณาด าเนินการจัดท าร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....โดยอาศัยอ านาจตามความ
ในบทนิยามค าว่า “ทะเลชายฝั่ง” ในมาตรา 5 และมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
เพื่อก าหนดให้เขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดตราดเป็นเส้นตรงลากผ่านจุดพิกัด จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  
เพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการของร่างกฎกระทรวงดังกล่าวออกมาใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงก าหนดเขตทะเลชายฝั่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าให้อยู่ 
ในภาวะที่สมดุลและเหมาะสม 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 17/2563 วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210463 
 
เรื่อง : โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562 - 2563 
 
สารัตถะ : อก. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติโครงการเงินช่วยเหลอืเกษตรกรชาวไรอ่้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 
2562/2563 กรอบวงเงินรวมท้ังสิน้ 10,236.50 ล้านบาท ดังนี ้

1. ค่าใช้จ่ายโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 
จากแหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ านวน 10,000 ล้านบาท โดยแยกหลักเกณฑ์ 
การช่วยเหลือเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1.1 การช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกรายที่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
อ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. 2527 และได้ท าสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ าตาลก่อนเปิดหีบอ้อย วงเงิน 6.500 ล้านบาท 
โดยก าหนดการช่วยเหลือในอัตราตันอ้อยละไม่เกิน 85 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตันอ้อย 

1.2 การช่วยเหลือตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้เพ่ือลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) 
วงเงิน 3,500 ล้านบาท โดยช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย และก าหนดเงินช่วยเหลือ 
ในอัตราตันอ้อยละไม่เกิน 93 บาท 

2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ ธ.ก.ส. จ านวน 236.50 ล้านบาท ได้แก่ (1) การชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา
เงินฝากประจ า 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. บวก 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.35 ต่อปี เป็นเงิน 235 ล้านบาท และ (2) ค่าบริหาร
จัดการรายละ 5 บาท จ านวน 300,000 ราย เป็นเงิน 1.50 ล้านบาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. เนื่องจากภัยแล้งส่งผลกระทบต่อผลผลิตอ้อยที่ลดลง และคุณภาพอ้อยได้รับความเสียหายท าให้ผลผลิตอ้อย

จาก 9.61 ตันต่อไร่ คาดว่าจะลดลงเหลือ 6 – 8 ตันต่อไร่ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ท าให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับ
ผลกระทบราคาที่ตกต่ า และไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิต จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาปัญหา 
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยช่วยเหลือเป็นการช่ัวคราว เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ  
กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทราย 

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

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในเบื้องต้น 
ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ควรมีมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบ 
และก ากับดูแลอย่างเคร่งครัดในการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือชาวไร่อ้อย 
ที่มีสิทธิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย (สอน.) ประเมินปริมาณอ้อ ย 
ฤดูการผลิตปี 2562/2563 มีพื้นท่ีปลูก 11.50 ล้านไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 6 – 8  ตันต่อไร่ และปริมาณอ้อยเข้าหีบจ านวน 
75 ล้านตัน (จ านวนเกษตรกรชาวไร่อ้อยขึ้นทะเบียนกับ สอน. 305,640 ราย) 

3. คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 มกราคม 2563 มีมติเห็นชอบการก าหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕62/
๒๕63 ในอัตรา 750 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวานท่ี ๑0 ซี.ซี.เอส. และก าหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 
45 บาท ต่อ ๑ หน่วย ซี.ซี.เอส. ผลตอบแทนการผลิตและจ าหน่ายน้ าตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี ๒๕62/๒๕63 
เท่ากับ 321.43 บาทต่อตันอ้อย จะเห็นว่าราคาอ้อยต่ ากว่าต้นทุนการผลิต ซึ่งอยู่ที่ 1,110 บาทต่อตันอ้อย จึงเสนอ
โครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือ
ช่ัวคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในเบื้องต้น 

4. กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ก าหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัย
การผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ดังนี้ 

4.1 กรอบวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10,236.50 ล้านบาท ดังนี้ 
1) ใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ านวน 10,000 ลา้นบาท 

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ทั้งนี้  
การช่วยเหลือดังกล่าวแยกหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเป็น 2 กรณี คือ 

(1) วงเงิน 6,500 ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยเข้าโรงงานทุกราย ที่ได้จดทะเบียน
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ 2527 และได้ท าสัญญาส่งอ้อยเข้าโรงงานน้ าตาลก่อนเปิดหีบอ้อย 
โดยก าหนดการช่วยเหลือในอัตราตันละไม่เกิน 85 บาท รายละไม่เกิน 5,000 ตัน (ปริมาณตันอ้อยที่ได้รับการช่วยเหลือ
ดังกล่าวเป็นปริมาณตันอ้อยตามหลักเกณฑ์เดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2561) เพื่อน าไปใช้
จัดหาปัจจัยการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปัญหาของตนเองได้ 

(2) วงเงิน 3,500 ล้านบาท เป็นการช่วยเหลือตามมาตรการแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ เพื่อลดปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยช่วยเหลือเฉพาะชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงานทุกตันอ้อย หากคิดจากปริมาณ
อ้อยสดที่คาดว่าเข้าหีบร้อยละ 50 ของปริมาณอ้อยเข้าหีบท้ังหมด จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราตันละไม่เกิน 93 บาท 
เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดส่งโรงงานมากขึ้น และยังเป็นการตอบสนองนโยบายมาตรการ
แก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ 

2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของ ธ.ก.ส. จ านวน 236.50 ล้านบาท แยกเป็น (1) ต้นทุนเงินชดเชยให้ 
ธ.ก.ส. ในอัตราเงินฝากประจ า 12 เดือน ของ ธ.ก.ส. (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 1.35 ต่อปี) บวก 1 หรือคิดเป็นร้อยละ 
2.35 ต่อปี เป็นเงิน 235 ล้านบาท และ (2) ค่าบริหารจัดการรายละ 5 บาท จ านวนประมาณ 300,000 ราย เป็นเงิน 
1.50 ล้านบาท) 

4.2 ธ.ก.ส. จะโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยคู่สัญญาของแต่ละโรงงานโดยตรง ซึ่งโรงงาน
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จะต้องจัดส่งข้อมูลคู่สัญญาทั้งคู่สัญญาที่เป็นชาวไร่อ้อยทั่วไป และคู่สัญญาที่เป็นหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อยพร้อมจ านวนตัน
อ้อยที่ส่ง ส าหรับหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ซึ่งได้ด าเนินการรวบรวมอ้อยจากชาวไร่อ้อยรายย่อยส่งให้กับโรงงานต่างๆ 
จะต้องแสดงบัญชีรายช่ือชาวไร่อ้อยรายย่อยที่อยู่ในสังกัดพร้อมจ านวนตันอ้อย เพื่อ ธ.ก.ส. จะได้โอนเงินช่วยเหลือไปยัง
บัญชีธนาคารของชาวไร่อ้อยรายย่อยดังกล่าวโดยตรง และก าหนดจ่ายเงินช่วยเหลือหลังปิดหีบของฤดูการผลิตปี 
2562/2563 เพียงครั้งเดียว (คาดว่าจะจ่ายเงินในระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563) โดยให้ส านักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณชดเชยภาระทางการเงินให้แก่ ธ.ก.ส. ตามภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เพื่อมิให้ ธ.ก.ส. เกิดปัญหาด้านสภาพคล่อง โดยให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
เพื่อช าระคืนต้นเงิน ต้นทุนเงิน และค่าบริหารจัดการ ตามที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินโครงการจนกว่าจะได้รับการช าระ
เสร็จสิ้น 

5. การขอรับเงินอุดหนุนโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตฤดูการผลิตปี 
2562/2563 จากงบประมาณแผ่นดิน จะไม่ขัดต่อพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) เนื่องจากมาตรการ
ดังกล่าวเป็นการอุดหนุนการลงทุน และการอุดหนุนปัจจัยการผลิตในฐานะที่ไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนาที่ให้เป็น 
การทั่วไปแก่ผู้ผลิตที่มีรายได้ต่ า หรือผู้ผลิตที่มีทรัพยากรไม่สมบูรณ์ โดยการอุดหนุนปัจจัยการผลิตที่ขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากภาครัฐไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง De Minimis และไม่ถูกนับรวมเป็นการอุดหนุนภายใน (Aggregated 
Measurement of Support – AMS) 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย

เพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 โดยใช้แหล่งเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงินรวมทั้งสิ้น 10,236.50 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย  
ในเบื้องต้น ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ควรมีมาตรการในการควบคุม ตรวจสอบ และก ากับดูแลอย่างเคร่งครัด  
ในการจ่ายเงินช่วยเหลือให้ถึงมือชาวไร่อ้อยที่มีสิทธิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

มติ ครม. : 1. อนุมัติในหลักการโครงการเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อซื้อปัจจัยการผลิต ฤดูการผลิตปี 2562/2563 ตามที่
กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงการคลัง และส านักงบประมาณพิจารณา
ก าหนดอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ก่อนด าเนินการต่อไป ท้ังนี้  
ให้เสนอผลการด าเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบด้วย 

2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
ส านักงบประมาณ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงการต่างประเทศ 
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
  



6 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 17/2563 วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
210463 
 
เรื่อง : โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 
 
สารัตถะ : กค. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2563 ตามสาระส าคัญที่ นบข. มีมติให้ความเห็นชอบ
ในข้อ 4 ข้างต้น ภายใต้วงเงินงบประมาณ จ านวน 2 ,910,391,000 บาท โดยใช้เงินงบประมาณคงเหลือในส่วนที่  
ธ.ก.ส. ได้เบิกจ่ายจากส านักงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการฯ ในปีการผลิต 2562 จ านวน 106 ,610,221.12 บาท 
และเสนอของบประมาณเพิ่มเติม จ านวน 2,803,780,778.88 บาท 

2. ให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยแทนรัฐบาลในส่วนของงบประมาณ
เพิ่มเติม และเบิกเงินชดเชยตามจ านวนที่จ่ายจริงพร้อมด้วยอัตราต้นทุนเงิน ในอัตราเบี้ยเงินฝากประจ า 12 เดือน ธ.ก.ส. 
บวกร้อยละ 1 ในปีงบประมาณถัดไปให้กับ ธ.ก.ส. ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงินรวม 2,980,240,384 บาท 

3. มอบหมายให้ ธ.ก.ส. ด าเนินการขายกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ให้ได้ตามเป้าหมาย
และตามก าหนดเวลาการเอาประกันภัยของเกษตรกร พร้อมทั้งให้ ธ.ก.ส. บริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่  
ให้สอดคล้องกับหลักการประกันภัย และร่วมกับสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการประชาสัมพันธ์
โครงการฯ รวมทั้งให้ความรู้ด้านการประกันภัยแก่เกษตรกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความส าคัญ
ของการประกันภัย 

4. มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานงานกับ ธ.ก.ส. และสมาคม
ประกันวินาศภัยไทย ด าเนินการเช่ือมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกร แบบประมวลรวบรวมความเสียหาย  
และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ 02) และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริงของเกษตรกร  
(แบบ กษ 02 เพื่อการประกันภัย) ตลอดจนด าเนินการเพื่อให้มีการปรับปรงุประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ เพื่อรองรับการเพิ่มพ้ืนท่ีเป้าหมาย และรองรับการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้รวดเร็วและถูกต้อง
มากขึ้น พร้องทั้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรเก็บข้อมูลพื้นที่ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
ราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 

5. มอบหมายให้สมาคมฯ พิจารณาด าเนินรูปแบบการประเมินความเสียหายแก่เกษตรกรที่ได้รับความ

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

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวลาการปลูก
ข้าวนาปีทั้งฤดูการผลิตเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติ ท าให้เกิดประโยชน์กับตัวเกษตรกรอย่างแท้จริง รวมทั้ง 
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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เสียหายแต่มิได้อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ร่วมกับ ธ.ก.ส.  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป 

6. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปรับปรุง
กรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปีให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันของโครงการฯ รวมทั้งอนุมัติ
กรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับประกันภัย ในปีการผลิต 2563 ได้ทันทีภายหลัง
คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการฯ และด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
ในภาพรวมและเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 

ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และมีข้อสังเกตในการด าเนินโครงการประกันภัย คือ ควรมีการติดตามและประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการรวมทั้งการศึกษาต้นทุนการประกันภัยที่สะท้อนความเสี่ยงจริง ตลอดจนการพิจารณาน าข้อมูลความ
เสี่ยงภาคเกษตรอื่น ๆ อาทิ ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลความเสี่ยงการเกิดภัยแล้งและน้ าท่วม มาใช้ประกอบการคิดอัตรา
เบี้ยประกันภัย และการพัฒนาระบบการประกันพืชผลทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือ  
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างยั่งยืน 

2. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี การด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2563 เป็นเรื่องระดับนโยบาย
ที่ต้องน าเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ และเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน
นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.)  
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังน าเรื่องโครงการฯ ปีการผลิต 2563 
เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3. ความเร่งด่วนของเรื่อง เนื่องจากการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2563 จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ ให้มีความ
สอดคล้องกับฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปีของเกษตรกร ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป และเพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ท่ีต้องการให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึงและได้รับความคุ้มครอง
ตลอดระยะเวลาการปลูกข้าวนาปีท้ังฤดูการผลิตเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ซึ่งความเสียหาย
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องกับจ านวนเงินทุนของเกษตรกรที่มีไม่เพียงพอส าหรับใช้เพาะปลูกในปีการผลิตถัดไป 

4. สาระส าคัญ กระทรวงการคลังเสนอหลักการและรายละเอียดการด าเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2563 ท่ี นบข. 
ได้มีมติให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 -เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2563 ดังนี้ 

4.1 ก าหนดพื้นที่เป้าหมายเอาประกันภัยในส่วนที่ 1 (Tier 1) จ านวนไม่เกิน 44.7 ล้านไร่และส่วนที่ 2 
(Tier 2) จ านวนไม่เกิน 1 ล้านไร่ ประกอบด้วย 
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4.1.1 พื้นที่เป้าหมายเอาประกันภัยในส่วนที่ 1 (Tier 1) จ านวนไม่เกิน 28 ล้านไร่ส าหรับเกษตรกร 
ที่เป็นลูกค้าสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) ทุกรายซึ่งประกอบด้วย ลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. ท่ีได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยจาก ธ.ก.ส. 

4.1.2 พ้ืนท่ีเป้าหมายเอาประกันภัยในส่วนท่ี 1 (Tier 1) จ านวนไม่เกิน 15.7 ล้านไร่ส าหรับเกษตรกร
ที่เป็นลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. ที่ไม่ได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยตามข้อ 4.1.1 และเกษตรกรทั่วไป ซึ่งอยู่ ในพื้นที่
เพาะปลูกท่ีมีความเสี่ยงภัยต่ า 

4.1.3 พื้นที่เป้าหมายเอาประกันภัยในส่วนที่ 1 (Tier 1) จ านวนไม่เกิน 1 ล้านไร่ ส าหรับเกษตรกร
ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส ที่มีความประสงค์ขอเอาประกันภัยเพิ่มเติม โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเอง และเกษตรกรทั่วไปที่อยู่ 
ในพื้นที่เพาะปลูกท่ีมีความเสี่ยงภัยปานกลางและสูง 

4.1.4 พื้นที่เป้าหมายเอาประกันภัยในส่วนที่ 2 (Tier 2) จ านวนไม่เกิน 1 ล้านไร่ส าหรับเกษตรกร 
ในข้อ 4.1.1 ที่ประสงค์จะเอาประกันภัยเพิ่มเติม โดยเกษตรกรเป็นผู้รับภาระค่าเบี้ยประกันภัย  ในส่วนที่ 2 (Tier 2) 
ทั้งหมด 

4.2 เง่ือนไขในการรับประกันภัย ได้แก่ 
4.2.1 ผู้เอาประกันภัย คือ เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวนาปีท่ีขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) กับกรมส่งเสริมการเกษตร 

ในปีการผลิต 2563/64 
4.2.2 รูปแบบการเอาประกันภัย แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 

(1) กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ของ ธ.ก.ส. 
ตามข้อ 4.1.1 และเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยต่ า ตามข้อ 4.1.2 ด าเนินการในรูปแบบการประกันภัยกลุ่ม 
โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย 

(2) กลุ่มเกษตรกรทั่วไปที่เพาะปลูกข้าวนาปีและไม่ใช่ลูกค้าสินเช่ือ ธ.ก.ส. ตามข้อ 4.1.3 
ข้างต้น ด าเนินการในรูปแบบการประกันภัยรายบุคคล 

(3) กลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ของ ธ.ก.ส 
และกลุ่มเกษตรกรทั่วไปที่เพาะปลูกข้าวนาปีและไม่ใช่ลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ซึ่งประสงค์จะเอาประกันภัยเพิ่มเติมในส่วนที่ 
2 (Tier 2) จะรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเบี้ยประกันภัย อากรแสตมป์ และภาษีมูลค่าเพิ่มเอง ตามข้อ 4.1.4 
ด าเนินการในรูปแบบการประกันภัยรายบุคคล 

4.3 อัตราค่าเบี้ยประกันภัย มีรายละเอียด ดังน้ี 
4.3.1 อัตราค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่ 1 (Tier 1) ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยตามความเสี่ยงจริง

ของเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม ดังน้ี 
1) เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเช่ือการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ของ ธ.ก.ส. ทุกราย 
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ตามข้อ 4.1.1 ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัย 97 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) หรือคิดเป็นอัตรา 
104.86 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) 

2) เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่อ าเภอที่มีความเสี่ยงภัยต่ า จ านวน 594 อ าเภอ ตามข้อ 4.1.2 
ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัย 58 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) หรือคิดเป็นอัตรา 63.13 บาท
ต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) 

3) เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่อ าเภอที่มีความเสี่ยงภัยปานกลาง จ านวน 182 อ าเภอ ตามข้อ 
4.1.3 ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัย 210 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) หรือคิดเป็นอัตรา 
225.07 บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) 

4) เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่อ าเภอที่มีความเสี่ยงภัยสูง จ านวน 152 อ าเภอ ตามข้อ 4.1.3 
ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัย 230 บาทต่อไร่ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) หรือคิดเป็นอัตรา 247.17 
บาทต่อไร่ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์) 

4.3.2 อัตราค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนท่ี 2 (Tier 2) ซึ่งเป็นอัตราค่าเบี้ยประกันภัยที่มีเงื่อนไขที่เกษตรกร
สามารถขอเอาประกันภัยเพิ่มเติมได้เมื่อเอาประกันภัยในส่วนท่ี 1 (Tier 1) แล้ว ท้ังนี้ ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประกันภัยเป็น 
3 อัตรา ตามระดับความเสี่ยงภัยในแต่ละพื้นท่ี 

4.4 วงเงินความคุ้มครอง มีรายละเอียด ดังน้ี 
4.4.1 วงเงินความคุ้มครองส าหรับการเอาประกันภัยในส่วนที่  1 (Tier 1) เกษตรกรที่ เข้าร่วม

โครงการฯ จะได้รับวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 1 ,260 บาทต่อไร่ ส าหรับภัยธรรมชาติ 7 ประเภท และวงเงินความ
คุ้มครองสูงสุด 630 บาทต่อไร่ ส าหรับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด ท้ังนี้ วงเงินความคุ้มครองของโครงการฯ ปีการผลิต 
2563 เป็นวงเงินความคุ้มครองเดียวกันกับโครงการฯ ปีการผลิต 2560 – 2562 

4.4.2 วงเงินความคุ้มครองส าหรับการเอาประกันภัยในส่วนที่ 2 (Tier 2) หรือการประกันภัยส าหรับ
ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม ส าหรับภัยธรรมชาติทั้งหมด 7 ประเภท จะได้รับวงเงินคุ้มครองส่วนเพิ่ม 240 บาทต่อไร่  
และส าหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด จะได้รับวงเงินความคุ้มครองส่วนเพิ่ม 120 บาทต่อไร่ 

4.5 การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยของรัฐบาล โครงการฯ ปีการผลิต 2563 รัฐบาลจะด าเนินการอุดหนุน  
ค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยในพื้นที่ตามข้อ 4.1.1 ข้างต้นทุกรายในอัตรา 58 บาทต่อไร่ เป็นจ านวนรวม 
44.7 ล้านไร่ รวมทั้งให้การอุดหนุนในส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ทั้งหมด และ ธ.ก.ส. จะอุดหนุนค่าเบี้ย
ประกันภัยในส่วนที่เหลืออีก 39 บาทต่อไร่ ส าหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเช่ือ เพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 
2563 ของ ธ.ก.ส. เฉพาะพื้นที่เพาะปลูกส่วนท่ีได้รับการอนุมัติสินเช่ือ ทั้งนี้ เป็นการอุดหนุนเฉพาะการประกันภัยในส่วน
ที่ 1 (Tier 1) เท่านั้น 

4.6 วันเริ่มความคุ้มครองนับตั้งแต่วันที่เกษตรกรขอเอาประกันภัย ส าหรับกลุ่มเกษตรที่เป็นลูกค้าสินเช่ือเพื่อการเพาะปลูก
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ข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ของ ธ.ก.ส. ซึ่งได้รับการอนุมัติสินเชื่อทั้งหมดในการเพาะปลูก และได้รับการอุดหนุนค่าเบี้ย
ประกันภัยจาก ธ.ก.ส. ในส่วนที่ 1 (Tier 1) และเกษตรกรทั่วไปซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเพาะปลูกที่มีความเสี่ยงภัยต่ า (พ้ืนที่สีเขียว) 
ก าหนดวันเริ่มความคุ้มครองนับตั้งแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ 

4.7 ระยะเวลาการจ าหน่ายกรมธรรม์ ก าหนดวันเริ่มจ าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรี  
มีมติให้ความเห็นชอบโครงการฯ และก าหนดวันสิ้นสุดการขายกรมธรรม์ ซึ่งจะแตกต่างกันตามภาคภูมิศาสตร์ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 

2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยการน าระบบประกันภัย 
มาดูแลพืชผลที่มีความเสี่ยงที่จะประสบภัยพิบัติ สร้างภูมิคุ้มกัน ยกระดับรายได้ และต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐ
ให้แก่เกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะท าให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครองตลอดระยะเวล าการปลูกข้าวนาปี 
ทั้งฤดูการผลิตเพื่อลดผลกระทบความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ท าให้เกิดประโยชน์กับตัวเกษตรกรอย่างแท้จริง 
รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐโดยมีความเห็นเพิ่มเติม ดังน้ี 

1. สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรทั่วไป ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีมีความเสี่ยงภัยต่ า จ านวน 594 อ าเภอ ให้ทราบ
ว่ารัฐบาลจัดท าประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2563 ให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าว 

2. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลให้ทั่วถึงเนื่องจากการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 
2563 มีรูปแบบในการประกันภัย 3 รูปแบบและมีอัตราเบี้ยประกันภัย และค่าสินไหมทดแทนที่แตกต่างกัน เพื่อไม่ให้
เกิดข้อร้องเรียนในการด าเนินงาน 

3. เพิ่มเติมรายละเอียดในหน้าที่ 4 ข้อ 4.2.3 อัตราเบี้ยประกันภัย ข้อย่อย (1.2) “เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนท่ีอ าเภอ
ที่มีความเสี่ยงต่ า จ านวน 594 อ าเภอ” ขอให้เพิ่มรายละเอียดเป็น “เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในพื้นที่อ าเภอ 
ที่มีความเสี่ยงภัยต่ า จ านวน 594 อ าเภอ” 

4. ระบบทะเบียนเกษตรกรมีความพร้อมส าหรับการเช่ือมโยงข้อมูลเอกสารทะเบียนเกษตรกรแบบประมวล
รวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย (แบบ กษ.02) และแบบรายงานข้อมูลความเสียหายจริง
ของเกษตรกร (แบบ กษ.02 เพื่อการประกันภัย)กองแผนงาน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของส านักงบประมาณไปพิจารณาด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ในการด าเนินการประกันภัยข้าวนาปีในปีต่อไป ให้กระทรวงการคลังรับไปด าเนินการร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1 ให้พิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินโครงการฯ ทั้งในส่วนของการรับประกันภัยพื้นฐาน (Tier 1) 
และการรับประกันภัยภาคสมัครใจ (Tier 2) รวมถึงการส่งเสริมให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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ร่วมจ่ายเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นตามความเห็นของกระทรวงพาณิชย์ และการประเมินและศึกษาแนวทางการปรับลดส่วน
การอุดหนุนของภาครัฐในการจ่ายเบี้ยประกันภัยตามความเห็นของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2.2 ให้เร่งด าเนินการน าเสนอโครงการฯ ต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว  ก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกเพื่อให้
เกษตรกรสามารถเข้าร่วมโครงการฯ อย่างทั่วถึงและได้รับการคุ้มครองตลอดระยะเวลาการเพาะปลูกข้าวนาปีท้ังฤดูการผลิต 
ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และ 10 เมษายน 2561 (เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี  
ปีการผลิต 2560 และเรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561) 
 


