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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 34/2563 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเร่ือง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
180863 
 
เร่ือง : ขออนุมัติเพิ่มเติมวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เห็นชอบการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ชาวสวนยาง ระยะที่ 1 และอนุมัติงบประมาณในกรอบวงเงินไม่เกิน 24,278,626,534 บาท ประกอบด้วยค่าประกัน
รายได้ จำนวน 23,472,021,541 บาท ค่าธรรมเนียมโอนเงิน ธ.ก.ส. จำนวน 8,556,260 บาท และชดเชยดอกเบี้ย
ในอัตราเงินฝากประจำ 12 เดือน บวก 1 ในอัตราร้อยละ 2.40 จำนวน 563,328,517 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
24,043,906,318 บาท ประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยาง
แห่งประเทศไทยก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวน 1,711,252 ราย 

2. คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 
ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานการประชุม 
ได้มีข้อสั่งการและมติการประชุมต่างๆ 

3. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 รับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ 
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอเรื่องขออนุมัติดำเนินการตามมติคณะกรรมการนโยบายธรรมชาติ  

ครั้งท่ี 1/2563 เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
5. กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ ได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  

มีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
5.1 กระทรวงการคลังแจ้งว่า หากมีการขออนุมัติเพิ่มเติม วงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ชาวสวนยางระยะที่ 1 จำนวน 2,404.25 ล้านบาท จะส่งผลให้ภาระที่รัฐต้องรับชดเชยตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มียอดคงค้างเพิ่มขึ้น เป็นจำนวน 944,873.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 
29.53 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งยังคงไม่เกินอัตราร้อยละ 30 ท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงิน
การคลังของรัฐได้ประกาศกำหนดไว้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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5.2 สำนักงบประมาณมีข้อสังเกตว่า การดำเนินการประกันรายได้จะก่อให้เกิดภาระงบประมาณจำนวนมาก 
ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้มีการพิจารณาแนวทางกำหนดราคาประกันรายได้เท่าท่ีจำเป็นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

6. คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563  
ได้มีมติการประชุมในวาระเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเติมวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรสวนยาง ระยะที่ 1 

6.1 เห็นชอบเพิ่มเติมวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 งบประมาณ
สำหรับประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 2,347,900,329.32 บาท ส่วนงบประมาณสำหรับชดเชยต้นทุนเงิน  
ในอัตราเงินฝากประจำ 12 เดือน ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บวก 1 ในอัตรา 2.40 จำนวน 
56,349,607.90 บาท โดยเป็นไปตามหลักการเดิมที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 
โดยใช้ทุนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำรองจ่ายแทนรัฐบาลไปก่อน และให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นไปตามหลักการเดิมที่ได้รับอนุมัติต ามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 

6.2 ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการยางแห่งประเทศไทยหารือกับสำนัก
งบประมาณ กระทรวงการคลัง และธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตรขอวงเงินงบประมาณ  
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และจัดทำรายละเอียดโครงการฯ ที่ได้ปรับปรุงตามมติ  
การประชุม เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

มติ ครม. : 1. อนุมัติเพิ่มเติมวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ตามความเห็น
ของสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/719 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563) ทั้งนี้  
ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หนังสือสำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร 1114/4746 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563) ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 

2. ในส่วนของโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ 
โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 การขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้โครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง การปรับปรุง
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณ ฑ์ยาง และการเพิ่มกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ภายใต้โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับความเห็นของกระทรวงการคลังและสำนักงานภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (หนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด นร 1114/4405 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563) และข้อสังเกตของสำนักงบประมาณ 
(หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0718/700 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563) ไปพิจารณาและหากมีความจำเป็น 
ต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 34/2563 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักทว้งให้ถือเป็นเร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเร่ือง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
180863 
 
เร่ือง : ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน รวม 3 ฉบับ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการ 

1) ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) เป็นทางน้ำชลประทาน  
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 

2) ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองตรอน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... และ 

3) ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองบัว เป็นทางน้ำชลประทานท่ีจะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน พ.ศ. .... 
รวม 3 ฉบับ ซึ่งมีสาระสำคัญ เป็นการกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในท้องที่ตามร่างกฎกระทรวงเป็นทางน้ำ
ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำที่นำน้ำไปใช้เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น
นอกจากภาคเกษตรกรรม เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำและให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากมีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานเพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นที่มิใช่

การเกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น ทำให้ปริมาณของน้ำในแหล่งเก็บกักมีปริมาณลดลง ซึ่งทางน้ำชลประทานดังกล่าวท่ีจะเรียก
เก็บค่าชลประทานได้นั้น จะดำเนินการได้เฉพาะทางน้ำที่มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้ทางน้ำ
ชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 แล้ว ดังนี้ 

1.1 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 24/2561) ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2561 

1.2 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 2) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 18/2562) ลงวันท่ี 26 กันยายน 2562 

1.3 ร่างกฎกระทรวงตามข้อ 3) ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน
ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 (ฉบับท่ี 3/2553) ลงวันท่ี 11 มีนาคม 2553 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำและให้การใช้น้ำ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2. ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำให้มีการใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานอย่างเต็มที่  
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อีกทั้งทำให้ทราบถึงปริมาณของน้ำที่ขาดหายไปจากระบบการชลประทาน  
และเป็นการรองรับการขออนุญาตใช้น้ำจากภาคอุตสาหกรรม การประปา และภาคธุรกิจอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต  
สมควรกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) ทางน้ำชลประทานคลองตรอน และทางน้ำ
ชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองบัว เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน  เพื่อนำเงินที่เรียกเก็บเข้าบัญชี 
ทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โดยใช้จ่ายเป็นค่าปรับปรุงบำรุงรักษาระบบการชลประทาน อันจะทำให้การใช้เงิน
งบประมาณในส่วนนี้น้อยลง สำหรับหลักเกณฑ์และอัตราค่าชลประทานเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่  42  
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช 2485 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ 

มติ ครม. : อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าว รวม 3 ฉบับ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 34/2563 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักทว้งให้ถือเป็นเร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเร่ือง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
180863 
 
เร่ือง : ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก เป็นทางน้ำ

ชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำ 
สายใหญ่ฝ่ังซ้าย ของอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... ที่ สคก. 
ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ทางน้ำชลประทานในท้องที่ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา  
จังหวัดยโสธร เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ำที่นำน้ำไปใช้เพื่อกิจการโรงงาน การประปา 
หรือกิจการอื่น นอกจากภาคเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำ และให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. ได้เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก 

เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. .... มาเพื่อดำเนินการ โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้  
ทางน้ำชลประทานในท้องที่ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่า
ชลประทาน จากผู้ใช้น้ำที่นำน้ำไปใช้เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่นนอกจากภาคเกษตรกรรม  
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำ และให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงในข้อ 1. ตามที่ กษ. เสนอ 
และให้ส่ง สคก. ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ 

3. สคก. ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสร็จแล้ว มีการแก้ไขเล็กน้อย (ตามแบบการร่างกฎหมาย)  
ซึ่งกรมชลประทานได้ให้ความเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎกระทรวงนี้แล้ว 

4. โดยที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมแต่งตัง้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงได้ส่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ให้ กษ. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง 

5. กษ. พิจารณาแล้ว เห็นควรดำเนินการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวตามข้อ 4. ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้วต่อไป 
จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงในเรื่องดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 
จากผู้ใช้น้ำที่นำน้ำไปใช้เพื่อกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอื่น 
นอกจากภาคเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลปริมาณน้ำ  
และให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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6. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก จากกิโลเมตรที่ 0.000 
ในท้องที่ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ถึงกิโลเมตรที่ 5.000 ในท้องที่ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา  
จังหวัดยโสธร เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน 

มติ ครม. : เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ของอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก 
เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. ....  ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 34/2563 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักทว้งให้ถือเป็นเร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเร่ือง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
180863 
 
เร่ือง : ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลชุมช้าง และตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย 

จังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลชุมช้าง 
และตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน 
เพ่ือดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินในท้องที่ตำบลชุมช้าง และตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  
เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปทำการสำรวจพ้ืนที่ที่จะจัดทำเป็นโครงการจัดรูปที่ดิน 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กษ. เสนอว่า เนื่องจากพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินหลายพื้นที่มีประกาศกำหนดเขตท้องที่ที่จะสำรวจเป็นเขต

โครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ยังไม่ได้ประกาศให้เป็นเขตโครงการ  
จัดรูปที่ดิน ต่อมาเมื่อมีประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 การดำเนินการ 
ในขั้นตอนต่อไปจึงต้องประกาศให้ เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามบทเฉพาะกาลในมาตรา 69 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งบัญญัติให้บรรดาการดำเนินการใดเกี่ยวกับการจัดรูปท่ีดินซึ่งได้กระทำไปแล้วในข้ันตอนใด
ในวันก่อนวันท่ีรพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใด ให้การดำเนินการต่อไปในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกำหนด 

2. อย่างไรก็ตาม การประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดินดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับทางกฎหมายกับที่สาธารณะต่างๆ 
ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินท่ีจะนำมาจัดรูปที่ดิน เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับให้สามารถนำที่สาธารณะมาใช้เพื่อการจัด
รูปที่ดินได้ เพราะยังไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาที่มีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
โดยไม่ต้องดำเนินการเพิกถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดินและให้ที่ดินนั้นตกเป็นของกรมชลประทานเพื่อนำมาใช้ใน
การจัดรูปที่ดินแต่อย่างใด 

3. กษ. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวเขตในการดำเนินการตามร่างพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 แล้ว โดยประสานกับหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อส่ งเสริม เกษตรกรรมของประเทศให้ เจริญก้าวหน้ า  
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น 
โดยการพัฒนาที่ดินทุกแปลงให้ได้ประโยชน์จากโครงการชลประทาน  
และการสาธารณูปโภคโดยทั่วถึง 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองคาย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย นิคมสร้าง
ตนเองโพนพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
หนองคาย จนได้ข้อยุติว่า แนวเขตในการดำเนินการตามร่างพระราชกฤาฎีกาดังกล่าว เป็นแนวเขตที่สามารถ  
เข้าดำเนินการได้และไม่ทับซ้อนกับแนวเขตที่ได้มีการกำหนดไว้เป็นพื้นที่ดำเนินการตามกฎหมายอื่น 

4. คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ในการประชุม ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 
มีมติเห็นชอบให้พื้นที่เขตสำรวจจัดรูปที่ดินตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย  
ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ที่ยังไม่ได้กำหนดให้เป็นโครงการจัดรูปที่ดินให้ดำเนินการ
ตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดนิให้เป็นเขตสำรวจการจดัรูปท่ีดนิไดต้ามมาตรา 32 และประกาศให้เป็นเขตโครงการ
จัดรูปที่ดินต่อไป ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถนำที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน ในเขตสำรวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูปที่ดิน ได้โดยไม่ ต้องมีการถอนสภาพตามประมวล
กฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 

5. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้มีมติรับทราบ
และเห็นชอบให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปท่ีดิน และให้ประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูป
ที่ดินต่อไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปท่ีดิน ในท้องที่ตำบลชุมช้าง และตำบลนาหนัง 
อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 

2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดำเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 34/2563 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบจร (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เจ้าของเร่ือง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
180863 
 
เร่ือง : การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายทองเปลว กองจันทร์ ตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) ตำแหน่ง
เลขท่ี 1 กรมชลประทาน ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ตำแหน่งเลขท่ี 1 สำนักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้า แต่งตั้งต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีตำแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะว่าง เนื่องจากผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมจะครบเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2563 
และได้พิจารณาแล้วเพื่อประโยชน์ ในการปฏิบัติราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง 
นายทองเปลว กองจันทร์ ตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 1 กรมชลประทาน ให้ ดำรงตำแหน่ง
ปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ตำแหน่งเลขที่ 1 สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่ีว่าง 

มติ ครม. : อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้ขอให้
สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งเดิม 
และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กกจ.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การบริหารราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบาย 
ของรัฐบาล 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 34/2563 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
180863 
 
เร่ือง : (ร่าง) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
 
สารัตถะ : กปช. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 
(ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) [(ร่าง) นโยบายและแผนการระชาสัมพันธ์ฯ (ฉบับปรับปรุงฯ)] 

2. มอบหมายหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานสื่อสารมวลชนของประเทศดำเนินการตาม (ร่าง) นโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ์ฯ (ฉบับปรับปรุงฯ) โดยกำหนดแผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดประจำปีให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดภาพรวมของ (ร่าง) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ฯ (ฉบับปรับปรุงฯ) แล้วนำแผนงาน โครงการ 
ตัวชี้วัดประจำปีดังกล่าวบรรจุเข้าสู่แผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานต่อ 
กปช. และในระบบ eMENSCR ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ด้วย 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. 2553 ข้อ 9 (1) กำหนดให้

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบนโยบายและแผนการ
ประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) ตามที่ กปช. เสนอ  

2. กปช. ดำเนินการปรับปรุง (ร่าง) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 
2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เนื่องจากนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2559 
– 2564) จัดทำขึ้นก่อนการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่ง (ร่าง) นโยบายและแผน
ดังกล่าวมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้ 

2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางหลักในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
สื่อสารมวลชนของประเทศ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กปช./กษ. (สผง.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อ ให้ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้องนำไป ใช้ เป็นแนวทางหลัก 
ในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนเพื่อปลูกฝัง
ค่านิยมวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนในสังคม โดยเริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.2 ความสอดคล้องกับแผนท้ัง 3 ระดับ  
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 10 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม แผนย่อยที่ 3  

การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 
3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 6 

การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 
4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ 
5) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) นโยบายความ

มั่นคงแห่งชาติที่ 1 12 และ 16 
2.3 เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีความตระหนักรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียม  

ทันต่อสถานการณ์ นำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์และร่วมต่อตา้นข่าวปลอม (Fake News) รวมทั้งบุคลากรด้านการประชาสมัพันธ์
และการสื่อสารมวลชนของประเทศมีความเช่ียวชาญในการผลิตข่าวและสื่อท่ีมีคุณภาพ 

2.4 แนวทางการพัฒนา สร้างความตระหนักรู้ ทัศนคติเชิงบวก การมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหาร
จัดการข้อมูลข่าวสาร พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ และยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล 

2.5 การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล กำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์
ประจำปีของหน่วยงาน พร้อมทั้งประเมินผลการดำเนินงาน และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่จะต้องเร่งดำเนินการ 
โดยระยะแรกให้มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ 
ที่ดีของประเทศ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมทั้งกำหนดให้มีการประเมินผลในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (ร่าง) นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ  

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ตามที่ กปช. เสนอ สามารถใช้
เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานสื่อสารมวลชน  
ของประเทศ เพ่ือปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่คนในสังคม ทั้งนี้ จึงเห็นด้วยในหลักการของนโยบาย
และแผนดังกล่าว 

มติ ครม. : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเสนอ และให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ  
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
สำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 34/2563 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
180863 
 
เร่ือง : โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 และมาตรการคู่ขนานโครงการประกัน

รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1) รับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ปี 2562/63 

2) อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 วงเงินรวมทั้งสิ้น 
1,913,114,245 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) ตามข้อ 2. 

3) อนุมัติมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 วงเงิน 
45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ตามข้อ 3.1 

4) รับทราบมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 ตามข้อ 
3.1 – 3.5 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) ได้มีมติเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 
1. รับทราบผลการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 ณ วันที่  

3 กรกฎาคม 2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว 
จำนวน 207,796 ครัวเรือน จำนวนเงิน 606,299,369.79 บาท (หกร้อยหกล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสามร้อยหก
สิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) คงเหลืองบประมาณจ่ายขาด 946,481,119.97 บาท (เก้าร้อยสี่สิบหกล้านสี่แสนแปด
หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ทั้งนี้ จะสิ้นสุดการจ่ายเงินชดเชยงวดสุดท้ายในเดือนตุลาคม 2563 

2. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 สาระสำคัญ ดังนี้ 
2.1 ชนิดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพื้นที่ดำเนินการ ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดเมล็ด ณ ความช้ืนร้อย

ละ 14.5 ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ ยกเว้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่แจ้งขึ้นทะเบียนเพาะปลูกเพื่อผลิตเป็น
เมล็ดพันธ์ุ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ 

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

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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2.2 ราคาและปริมาณประกันรายได้ ณ ความช้ืนร้อยละ 14.5 กิโลกรัมละ 8.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 
30 ไร่ และไม่ซ้ำแปลง 

2 .3  เกษตรกรผู้ มี สิ ทธิ ได้ รับการชดเชย เป็ น เกษตรกรที่ ขึ้ นทะเบี ยนผู้ปลูกข้ าวโพ ด เลี้ ยงสั ตว์  
กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแจ้งเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 - 31 
พฤษภาคม 2564 และเป็นเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยตนเองและกรรมสิทธ์ิเป็นของเกษตรกร 

2.4 ปริมาณผลผลิตของเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิในการชดเชย ให้ใช้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร 

2.5 ระยะเวลาโครงการระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2563 - 30 เมษายน 2565 โดยระยะเวลาใช้สิทธิจะ
ใช้สิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกรโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรกในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 
และจ่ายต่อไปทุกวันท่ี 20 ของเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน  

2.6 งบประมาณ 1,913,114,245 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบ
ห้าบาทถ้วน) โดยใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. 

3. มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 สาระสำคัญ ดังนี้ 
3.1 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปี 2563/64 

โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่ประกอบธุรกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และ/หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
จากเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563/64 กับกรมส่งเสริมการเกษตร  
วงเงินสินเช่ือ 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการในอัตราร้อยละ 
4.00 ต่อปี โดยคิดจากผู้กู้ในอัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี และรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยแก่ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3.00 ต่อปี 
โดยชดเชยไม่เกินกำหนดระยะเวลาชำระคืน และหรือไม่เกิน 12 เดือน วงเงินชดเชย 45,000,000 บาท (สี่สิบห้าล้าน
บาทถ้วน) โดย ธ.ก.ส. ขอเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ของกระทรวงการคลัง 

3.2 โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563/64 โดยสนับสนุนสินเช่ือ
แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ/หรือใช้วัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ให้สามารถรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
จากเกษตรกร วงเงินสินเช่ือ 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณกองทุนรวม  
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร 

3.3 การบริหารจัดการการนำเข้า โดยกำหนดช่วงเวลาการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สำหรับผู้นำเข้าทั่วไป  
การควบคุมการขนย้ายในพื้นที่ติดชายแดนเพื่อนบ้าน และกำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
1 : 3 การตรวจสอบการลักลอบนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน มอบหมายกรมศุลกากรและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

3.4 การดูแลความเป็นธรรมในการซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กำหนดให้ผู้รับซื้อแสดงราคา ณ จุดรับซื้อท่ีความช้ืน
ร้อยละ 14.5 และร้อยละ 30 
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3.5 การดูแลความสมดุล โดยแจ้งปริมาณการครอบครอง การนำเข้า สถานท่ีเก็บ การตรวจสอบสต็อก 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด เลี้ยงสัตว์  
ปี 2563/2564 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไป
ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563  
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดอืดร้อนให้แก่เกษตรกร สนับสนุนให้เกษตรกรมีรายไดจ้ากการจำหน่ายข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ในราคาที่เหมาะสมและป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา รวมทั้งมีการกำหนดมาตรการ  
การแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ทั้งระบบ ทั้งด้านการผลิต การแปรรปู และการตลาด มีการดูแลความเป็นธรรมในการซื้อขาย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การกำกับดูแลการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อราคา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรกำกับดูแล
การดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จัดทำระบบหรือกลไกในการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถรวบรวม
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ตลอดจน
จัดให้มีระบบรายงาน การติดตาม และการประเมินผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ท่ีเกษตรกรจะได้รับจากการดำเนินโครงการ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลในการบริหารงานอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ/มาตรการ อย่างแท้จริง 

มติ ครม. : 1. รับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 มาตรการ
คู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 (ประกอบด้วย โครงการชดเชยดกเบี้ย  
ในการเก็บสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563/64 การบริหารจัดการการนำเข้า การดูแลความเป็นธรรมในการซื้อ
ขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการดูแลความสมดุล) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 

2. อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 กรอบวงเงิน 
1,912,210,245 บาท และโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร  
ปี 2563/64 กรอบวงเงิน 45,000,000 บาท โดยค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและเป็นภาระต่องบประมาณนั้น ให้ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามผลการดำเนินงานจริงต่อไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงบประมาณที่เห็นควรให้มีการจัดทำระบบ
หรือกลไกในการตรวจสอบที่มีมาตรฐานเพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ คำนึงถึง
ความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบครอบ รวมทั้งบูรณาการข้อมูลด้านการลงทะเบียนเกษตรกร จำนวน
เกษตรกร ปริมาณผลิตต่อไร่ จำนวนพื้นที่เพาะปลูก จำนวนสถาบันเกษตรกร ให้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ซ้ำซ้อน ตลอดจนจัด
ให้มีระบบการรายงาน การติดตาม และการประเมินผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีเกษตรกรจะได้รับจากการดำเนินโครงการ 
เพื่อให้มีข้อมูลในการบริหารอย่างถูกต้องครบถ้วน สำหรับประกอบการกำหนดนโยบายของภาครัฐท่ีเหมาะสมและยั่งยืน
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ต่อไป ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนทีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
3. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนทีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 34/2563 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
180863 
 
เร่ือง : โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 และโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี ้

1. รับทราบผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 
2. อนุมัติ โครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี  2563/64 วงเงินรวมทั้ งสิ้น 

9,789,981,798.40 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบ
สตางค์) 

3. อนุมัติมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำประหลัง ปี 2563/64 วงเงินรวม 
114,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านบาทถ้วย) 

4. รับทราบมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 วงเงิน 
225,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

5. อนุมัติแนวทางแก้ปัญหาโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังและมอบหมายให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ประสานสำนักงบประมาณดำเนินการให้เป็นไปตามมติต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. รับทราบผลการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรรมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง จำนวน 
535,759 ครัวเรือน (นับครัวเรือนซ้ำ) เป็นเงิน 6,836,971,895.44 บาท (หกพันแปดร้อยสามสิบหกล้านเก้าแสน
เจ็ดหมืนหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ 69.13 ของวงเงินจ่ายขาดทั้งหมด คงเหลือ
งบประมาณจ่ายขาด 3,053,597,571.53 บาท (สามพันห้าสิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท
ห้าสิบสามสตางค์) ทั้งนี้ จะสิ้นสุดการจ่ายเงินงวดสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน 2563 

2. คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ได้มีมติเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 
2.1 โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 เห็นชอบการดำเนินโครงการฯ 

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

เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สำปะหลังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
2.1.1 ชนิดมันสำปะหลังและพื้นท่ีดำเนินการ ประกันรายได้มันสำปะหลัง เช้ือแป้งร้อยละ 25 ในพ้ืนท่ี

เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ 
2.1.2 ราคาและปริมาณประกันรายได้ กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมัน

สำปะหลัง ปี 2563/64 ณ เชื้อแป้งร้อยละ 25 กิโลกรัมละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน และไม่ซ้ำแปลง 
2.1.3 เกษตรกรผู้มีสิทธิได้รับการชดเชย ดังนี้ 

1) เป็นเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลังปี 2563/64 กับกรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีช่วงเวลาเพาะปลูก ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2563 - 31 มีนาคม 2564 

2) เป็นเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังด้วยตนเองและกรรมสิทธ์ิเป็นของเกษตรกร 
3) สามารถรับสิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยแจ้งระยะเวลาเก็บ

เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตรนับจากวันท่ีเพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน 
2.1.4 ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาใช้สิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร  

โดยรัฐบาทจะจ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรกในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 1 ของเดือนเป็นระยะเวลา  
12 เดือน โดยงวดแรกจะครอบคลุมถึงเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ซึ่งแจ้งเพาะปลูก
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และระบุวันท่ีคาดว่าเก็บเกี่ยวก่อนวันท่ี 1 ธันวาคม 253 สำหรับการประกาศราคาเกณฑ์
กลางอ้างอิงงวดสุดท้ายครอบคลุมเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  
และระยะเวลาโครงการ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 พฤษภาคม 2565 

2.1.5 งบประมาณ 9,789,981,798.40 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่น
หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) โดยใช้แหล่งทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 

2.2 มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ดังนี้ 
2.2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลัง 
2.2.2 โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 
2.2.3 โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง 
2.2.4 การบริหารจัดการนำเข้าส่งออก 

2.3 โครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง 
2.3.1 รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังตามที่กรมส่งเสริม

การเกษตรรายงาน ดังนี้ 
1) สำนักงบประมาณอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณการชดเชยรายได้ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

จากการระบาดโรคใบด่างรอบแรก กรณีเกษตรกรทำลายต้นที่เป็นโรคแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณโครงการ ในพื้นที่  
3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสิมา บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เฉพาะพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ วงเงินรวม 4,816,041.00 บาท 
พื้นที่รวม 1,605.347 ไร่ เกษตรกร 191 ราย จากพื้นที่ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 1,952.347 ไร่ วงเงิน 
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5,857,041 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำส่งข้อมูลให้ ธกส. สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 347 ไร่ ไม่ได้รับ
การชดเชย 

2) ผลการหารือของกรมส่งเสริมการเกษตรกับสำนักงบประมาณเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
ปัญหาประเด็นความล่าช้าของการดำเนินโครงการฯ และการแก้ไขปัญหาการจ่ายค่าชดเชยแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่มี
เอกสารสิทธิ ซึ่งสำนักงบประมาณเสนอแนวทางโดย ให้มีหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร และให้ปรับ
คู่มือโครงการฯ เพิ่มคำจำกัดความคำว่าเอกสารสทิธิให้หมายความรวมถึงพื้นที่ท่ีมีหนังสือราชการอนุญาตหรือยิงยอมให้ใช้
ที่ดินเพื่อการเกษตร ทั้งนี้ ผู้แทนเกษตรกรมีข้อสังเกตว่ากรณีเกษตรกรที่เพาะปลูกในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ที่จะต้อง
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ เช่น หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) หรือกรณีที่ดินที่ต้องได้รับการรับรองจากกรมธนารักษ์ ซึ่งในทางปฏิบัติอาจไม่สามารถ
ดำเนินการได้หรือต้องใช้ระยะเวลาทำให้การดำเนินการตามโครงการฯ ล่าช้าออกไป 

3) รับทราบตามที่สำนักงบประมาณได้ช้ีแจงว่า การจ่ายค่าทำลายแปลงเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ ที่เห็นควรให้ทำลายทั้งแปลงที่มี
เอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิเพื่อป้องกันการระบาดของโรค 

4) รับทราบสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังมีแนวโน้มแพร่ระบาดไปยังพ้ืนท่ี
ปลูกมันสำปะหลังในหลายพื้นท่ีจากเดิม 11 จังหวัด โดยปัจจุบันเพิ่มเป็น 22 จังหวัด 

5) รับทราบมติคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563  
ที่เห็นชอบให้ขยายพื้นท่ีดำเนินโครงการณ จาก 11 จังหวัด เป็นทุกจังหวัดที่ปลูกมันสำปะหลัง 

2.3.2 มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพี่อพิจารณา ดังนี้ 
1) การขยายพื้นที่ดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังจากพื้นที่   

11 จังหวัด เป็นให้ดำเนินโครงการทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 
2) การจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกร ให้จ่ายชดเชยให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริม

การเกษตรทุกพื้นที่ท่ีมีการทำลายแปลงมันสำปะหลัง ท้ังพื้นที่ท่ีมีและไม่มีเอกสารสิทธิ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรรับทราบและให้ความเห็นชอบโครงการประกันรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง  
ปี 2563/64 และโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อให้การ
ดำเนินงานโครงการประกันรายได้ฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการ 
มันสำปะหลัง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2563 ซึ่งโครงการประกันรายได้ฯ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่เกษตรกร เมื่อราคามันสำปะหลงัสดที่เกษตรกรขายไดม้ีราคาตกต่ำสำหรับมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้ฯ 
เป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหามันสำปะหลังทั้งระบบทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ส่วนโครงการป้องกัน



19 

 

และกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังเห็นควรให้ขยายพื้นที่ดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง  
และการจ่ายค่าชดเชยให้เกษตรกรควรจ่ายให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรทุกพื้นที่ที่มี  
การทำลายแปลงมันสำปะหลงัทั้งพื้นที่ท่ีมีและไม่มีเอกสารสทิธิ และควรกำจัดต้นมันสำปะหลังที่เป็นโรค และแมลงหวี่ขาว
ยาสูบพาหะนำโรคในทุกพื้นที่ที่พบการระบาด รวมทั้งจ่ายค่าชดเชยรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก 
โรคใบด่างมันสำปะหลังโดยเร็ว เพื่อเป็นการจำกัดพื้นที่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดไปยัง
พื้นที่ปลูกมันสำปะหลังอีกหลายพื้นที่ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่ อเนื่อง 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ/มาตรการ อย่างแท้จริง ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 

มติ ครม. : 1. รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 
และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 (ประกอบด้วย โครงการชดเชย
ดอกเบี้ยในการสต๊อกมันสำปะหลังและการบริหารจัดการการนำเข้าส่งออก) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 

2. อนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 256 3/64 กรอบวงเงิน 
9,788,933,798.40 บาท และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 
(ประกอบด้วย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังและโครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร) กรอบวงเงิน 114,000,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นและเป็นภาระต่อ
งบประมาณนั้น ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามผลการดำเนินงานต่อไป ตามความเห็นของสำนัก
งบประมาณ ทั้งนี้ ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อสังเกตของสำนักงบประมาณที่เห็นควรให้มีการ
จัดทำระบบกลไกในการตรวจสอบที่มีมาตรฐาน เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์  
โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ ทั้งในส่วนของข้อมูลด้านการลงทะเบียนเกษตรกร 
จำนวนเกษตรกร ปริมาณผลผลิตต่อไร่จำนวนพื้นที่เพาะปลูก จำนวนสถาบันเกษตรกร ให้ถูกต้องครบถ้วน ไม่ซ้ำซ้อน 
ตลอดจนจัดให้มีระบบการรายงานการติดตามและการประเมินผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจาก  
การดำเนินโครงการ เพื่อให้มีข้อมูลในการบริหารงานอย่างถูกต้องครบถ้วน สำหรับประกอบการกำหนดนโยบาย 
ของภาครัฐท่ีเหมาะสมและยั่งยืนไปพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

3. เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังสำหรับอัตราค่าใช้จ่าย
และกรอบวงเงินการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 (เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง 
รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณี พ.ศ. 2559  
เพื่อดำเนินงานโครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง) ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ 

4. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมาตรการดูแลความเป็นธรรมในการซื้อขายมันสำปะหลัง การเพิ่มช่องทางจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง รวมทั้งให้ดำเนินการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง โดยป้องกันและควบคุมกาขนย้าย
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ต้นพันธุ์จากพ้ืนท่ีที่มีการระบาดของโรคทั้งในและประเทศเพื่อนบ้านและให้ความสำคัญกับการดำเนินการวิจัยและพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลังด้วย 

5. ให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 34/2563 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
180863 
 
เร่ือง : การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งท่ี 3 
 
สารัตถะ : กต. เสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 

1. ให้ความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเวียงจันทร์ฯ และร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ของการประชุมผู้นำกรอบความ
ร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3 ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ขอให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 

2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมาย ร่วมให้การรับรองร่างปฏิญญาและร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ดังกล่าว 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ร่างปฏิญญาเวียงจันทร์ฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือแม่โขง – 

ล้านช้าง ท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 
1.1 การให้ความสำคัญแก่ระบบพหุภาคีในการแก้ไขปัญหาความท้าทายต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความร่วมมือตามหลักการของฉันทามติ ความเสมอภาค 
ความสมัครใจ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ การปรึกษาหารือและการประสานงานผลประโยชน์ร่วมกัน การเคารพต่อกฎบัตร
สหประชาชาติ กฎบัตรอาเซียน และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างกลไกความ
ร่วมมือในภูมิภาคและอนุภูมิภาคต่างๆ 

1.2 การยินดีต่อความคืบหน้าของการดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง อาทิ  
การดำเนินโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือและการดำเนินการของคณะทำงาน
ร่วมในสาขาหลัก รวมทั้งการยกระดับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ ำซึ่งมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน การลดช่องว่างการพัฒนา การสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน ข้อริเริ่ม  
สายแถบและเส้นทาง ความร่วมมือใต้ – ใต้ รวมทั้งวาระการพัฒนาท่ียั่งยืนแห่งสหประชาชาติ ค.ศ. 2030 

1.3 สำหรับความร่วมมือในอนาคต เน้นย้ำความสำคัญของการกระชับความร่วมมือภายใต้ 3 เสาและ 5 สาขาหลัก 
รวมทั้งการขยายไปสู่สาขาความร่วมมอือ่ืนๆ ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศสมาชิก โดยแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กต./กษ. (สกต.สป.กษ.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ 
ในด้านการพัฒนาความเช่ือมโยงในทุกมิติ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านคมนาคมขนส่ง ความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการพัฒนา นอกจากนี้ยังเป็นการเน้นย้ำบทบาทของไทย 
ในอนุภาคลุ่มน้ำโขงอีกด้วย 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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- ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยน 
และการปรึกษาหารือระดับสูงและระดับท้องถิ่น การเป็นหุ้นส่วนเพื่อรักษาสันติภาพเสถียรภาพในภูมิภาค การส่งเสริม
ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการรับมือกับภยัคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ และการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านสาธารณสุข 

- ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสานต่อความ
ร่วมมือในการส่งเสริมความเช่ือมโยงในทุกมิติในภูมิภาค รวมทั้งการทำงานร่วมกันและสอดคล้องกันระหว่างระเบียง  
ทางการค้าเช่ือมทางบก – ทางทะเลระหว่างประเทศแห่งใหม่กับระเบียงการพัฒนาเศรษฐกิจแม่โขง – ล้านช้าง  
การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาชนบทและการจัดความยากจน การยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ  
ข้ามพรมแดนและการบริหารจัดการน้ำ การเร่งรัดจัดทำ “แผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านศักยภาพในการผลิต
ระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคแม่โขง – ล้านช้าง” การส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่วแวดล้อม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา ความร่วมมือด้านการเงิน รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุน
เพื่อสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีคุณภาพ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน 

- ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางสังคม วัฒนธรรม และประชาชนกับประชาชน 
โดยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการในยุคการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ครั้งที 4 ท่ีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ตลอกจนการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

- ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนภายใต้กลไกกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง โดยการใช้ประโยชน์จาก
กลไกที่มีอยู่ในทุกระดับภายใต้กรอบความร่วมมือฯ การเสริมสร้างการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ สมาชิก  
การยกระดับขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการนำแผนปฏิบัติการแม่โขง – ล้านช้าง ระยะ 5 ปี และโครงการต่างๆ  
ไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการระดมทุนจากแหล่งอื่นและการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับ  
ความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 

2. ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำประเทศสมาชิกฯ ในการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
และสอดคล้องกันระหว่างกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้างกับระเบียงทางการค้าเชื่อมทางบก – ทางทะเลระหว่าง
ประเทศแห่งใหม่ ผ่านการสนับสนุนเชิงนโยบายและทรัพยากรที่จำเป็น การส่งเสริมความเช่ือมโยงทั้งทางบกและทะเล 
การค้า การลงทุน การเพิ่มศักยภาพในการผลิต การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การเสริมสร้างความยั่งยืนของห่วงโซ่
อุปทานและห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค รวมทั้งการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย เพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยอาศัยกลไกความร่วมมือที่มีอยู่ อาทิ คณะทำงานร่วมสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจ  
ข้ามพรมแดน 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของกระทรวง
วัฒนธรรมไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่างปฏิญญาเวียงจันทน์ของการประชุม
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ผู้นำกรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3 “การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน”  
และร่างถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการทำงานร่วมกันและสอดคล้องกันระหว่างกรอบความร่วมมือแม่โขง – 
ล้านช้างกับระเบียงการค้าทางบก – ทางทะเล ระหว่างประเทศแห่งใหม่ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการ 
ที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบไว้ให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการได้ โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ
ภายหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวด้วย 

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2558 
(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 34/2563 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
180863 
 
เร่ือง : ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน

หรือจำเป็น เพื่อจัดหารถสูบส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร 
พร้อมอุปกรณ์ 

 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 315,000,000 บาท เพื่อจัดหารถสูบส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที 
และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 คัน คันละ 45,000,000 บาท 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีแผนการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ 

เครื่องมือ และอุปกรณ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2566) โดยรวมการจัดหารถสูบส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า 35,000 
ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 7 2 คัน เพื่อประจำศูนย์ป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ศูนย์เขต ศูนย์เขตละ 4 คัน เป็นเครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับสูบส่งน้ำสนับสนุนแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ ประกอบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนจำกัด 
และมีแผนงานรองรับไว้แล้ว ไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณได้ จึงจำเป็นต้องเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 1,620,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถสูบส่งน้ำไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ำ
ระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ 36 คัน ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ศูนย์เขตละ  
2 คัน สำหรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในปี 2563 ได้ทันการณ์ 

2. สำนักงบประมาณ แจ้งว่า ได้นำเรื่องดังกล่าวตามข้อ 1. กราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาเห็นชอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 315,000,000 บาท  
เพื่อจัดหารถสูบส่งน้ำ ไม่น้อยกว่า 35,000 ลิตร/นาที และส่งน้ำระยะไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : มท./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่ อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และช่วยให้
ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคได้ทันท่วงที 
รวมทั้งหากเกิดอุทกภัยจะสามารถช่วยระบายน้ำไปยังพื้นที่กักเก็บน้ำ
ระยะไกลได้ 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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จำนวน 7 คัน คันละ 45,000,000 บาท และสำนักงบประมาณได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สำหรับรายการดังกล่าวรองรับไว้แล้ว จำนวน 11 คัน เป็นเงิน 495,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 18 คัน 
เพื่อประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ศูนย์เขต เขตละ 1 คัน ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นการอนุมัติจัดสรร  
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่ งร้อยล้านบาท จึงขอให้กรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยเสนอเรื่องดังกล่าวต่อรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพิจารณา  
ให้ความเห็นชอบเพื่อสั่งการให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ตามนับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
รายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 ข้อ 9 (3) 

3. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐ
ต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ตามาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

มติ ครม. : 1. อนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
2. ให้กระทรวงมหาดไทยได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 

(เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 34/2563 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
180863 
 
เร่ือง : ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2563 
 
สารัตถะ : สศช. เสนอ ครม. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งท่ี 
16/2563 ที่ได้มีการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก  
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ กษ. เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 8 (2) 
แห่งพระราชกำหนดฯ ดังนี้ 

1. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ กษ. ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ และเร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่สามารถข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ จำนวนไม่เกิน 38,737 ราย 
เกษตรกรที่มาอุทธรณ์รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการฯ และได้ผ่านการพิจารณ าของ 
กษ. แล้วแต่ กษ. ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ได้ทันวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวน ไม่เกิน 1,028 ราย  
โดยให้ กษ. เร่งดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวงวดเดียวจำนวน 15,000 บาทต่อรายให้แล้วเสร็จก่อน
วันท่ี 15 กันยายน 2563 

2. เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการ/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา 
และชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกรละผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการติดตามผู้รับสิทธิที่ยังไม่มาแจ้งเลขบัญชีรับโอนเงินกับหน่วยงานรับผิ ดชอบให้สิ้นสุด
ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2563 และหากพ้นกำหนดแล้วให้หน่วยงานรับผิดชอบยุติการดำเนินการติดตาม/การโอนเงิน 
พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้คณะกรรมการฯ ทราบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่องการขอ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ของ กษ. ตามาตรา 8 (2) แห่งพระราชกำหนดฯ ดังนี้ 

1. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ กษ. ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการน ดังนี้ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คกง./กษ. (สศก./กสก./กป./กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติขยายเวลาการจ่ายเงินให้แก่
กรณีเกษตรกรผู้รับช่วงทำการเกษตรแทนของเกษตรกรผู้เสียชีวิต เพื่อรับ
สิทธิภายใต้โครงการฯ แทนเกษตรกรที่เสียชีวิต จำนวน 19 ,071 ราย 
ของคณะกรรมการฯ ในโอกาสต่อไป 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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(1) ขยายระยะเวลาการดำเนินการติดตามเกษตรกรที่ยังไม่มาแจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงิน จำนวนไม่เกิน 
115,892 ราย ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยให้จ่ายเงินในงวดเดียวจำนวน 15,000 บาทต่อราย  
และหากพ้นกำหนดแล้ว ให้ยุติการดำเนินการติดตาม/การโอนเงิน 

(2) ติดตามเงินคืนในกรณีเกษตรกรที่ยื่นขอสละสิทธิฯ (จำนวนไม่เกิน 378 ราย) โดยมีกำหนดวันสิ้นสุด 
ของการรับยื่นคำร้องขอสละสิทธิในวันท่ี 14 สิงหาคม 2563 และการดำเนินการติดตามเงินคืนในกรณีเกษตรกรที่ยื่นขอ
สละสิทธิฯ โดยขอให้คืนเงินเต็มจำนวนตามสิทธิที่ได้รับผ่านช่องทางการรับเงินของ ธ.ก.ส. ออกไปจนกว่าสามารถ
ดำเนินการได้แล้วเสร็จ 

(3) จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ยังไม่สามารถข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ในวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบ/รับรองสิทธิ์อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จำนวนไม่เกิน 38,737 ราย  
โดยจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรกลุ่มดังกล่าวงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อราย ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2563 

(4) จ่ายเงินให้แก่กรณีเกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิรับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการฯ เนื่องจากในช่วงแรกมีความ
ซ้ำซ้อนกับสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกันแต่ต่อมาสละสิทธิโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้ว และกรณีหน่วยงานรับขึ้นทะเบียนขอส่ง
ข้อมูลเกษตรกรตกหล่น จำนวนไม่เกิน 759 ราย งวดเดียวจำนวน 15,000 บาทต่อราย ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 

(5) ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินให้แก่กรณีเกษตรกรที่มาอุทธรณ์และผ่านการพิจารณาแล้วแต่ไม่สามารถ
จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ได้ทันวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวนไม่เกิน 269 ราย งวดเดียวจำนวน 15,000 บาทต่อราย 
ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2563 

2. เห็นควรให้ กษ. เร่งดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ จำนวนไม่เกิน 38,737 ราย เกษตรกรที่มาอุทธรณ์รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้สิทธิ
รับเงินช่วยเหลือภายใต้โครงการฯ และได้ผ่านการพิจารณาของ กษ. แล้วแต่ กษ. ไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือฯ  
ได้ทันวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 จำนวนไม่เกิน 1,028 ราย โดยให้ กษ. เร่งดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร 
กลุ่มดังกล่าวงวดเดียว จำนวน 15,000 บาทต่อรายให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 15 กันยายน 2563 

3. เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการ/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและ
ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดำเนินการติดตามผู้รับสิทธิที่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีรับโอนเงินกับหน่วยงานรับผิดชอบให้สิ้นสุดภาย  
ในวันที่ 30 กันยายน 2563 และหากพ้นกำหนดแล้วให้หน่วยงานรับผิดชอบยุติการดำ เนินการติดตาม/การโอนเงิน 
พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้คณะกรรมการฯ ทราบเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตามขั้นตอนต่อไป 

มติ ครม. : 1. เห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง  
การใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

2. ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ 
ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 (เรื่อง การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อ
คณะรัฐมนตรี) ในการเสนอเรื่องนี้ 
 
  



29 

 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 34/2563 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทักทว้งให้ถือเป็นเร่ืองท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
180863 
 
เร่ือง : ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินท่ีจะเวนคืน ในท้องที่เทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

พ.ศ. .... 
 
สารัตถะ : คค. เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่เทศบาล
ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ....  ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน  
ในท้องที่เทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพ่ือขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3233  
สายนครชัยศรี – ดอนตูม ที่บ้านต้นลาน สำหรับก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คค. เสนอว่า กรมทางหลวงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3233 สายนครชัยศรี 

– ดอนตูม ที่บ้านต้นลาน เพ่ือก่อสร้างสะพานข้ามรถไฟ ในท้องที่ เทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีจุดเริ่มต้น ที่ กม.0+00.000 – กม.1+218.713 รวมระยะทาง 1.218713 กิโลเมตร วงเงิน
การก่อสร้าง 185.861 ล้านบาท มีปริมาณทรัพย์สินที่ต้องจัดกรรมสิทธิ์ประกอบด้วย ที่ดินประมาณ 6 แปลง  
สิ่งปลูกสร้างประมาณ 3 ราย และต้นไม้ยืนต้น ประมาณ 1 ราย รวมค่าทดแทนในการเวนคืนรวมเป็นเงินประมาณ 
9,077,000 บาท 

2. ทางหลวงแผ่นดินตามข้อ 1. เชื่อมโยงระหว่างอำเภอนครชัยศรีกับอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม   
และพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกล่าวมีการขยายตัวท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม สองข้างทางมีการพัฒนาเป็นท่ีอยู่อาศัย
และโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณการจราจรสูงถึง 40,535 คัน/วัน (AADT ปี 2561) และมีสัดส่วน
รถบรรทุกสูงมากถึง ร้อยละ 25 แนวทางหลวงสายนี้ยังตัดผ่านทางรถไฟสายใต้ ซ่ึงเป็นทางรถไฟสายหลักในการ
เดินทางสู่จังหวัดทางภาคใต้ ที่บริเวณ กม.0+608 ซึ่งมีค่าคูณควบปริมาณจราจร (Traffic Movement : T.M.) สูงถึง 1,758,700 คัน – 
ขบวน/วัน ก่อให้เกิดความล่าช้าไม่สะดวกในการเดินทาง และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ดังนั้น คค. จึงเห็นควรแก้ไขปัญหา
การจราจรบริเวณจุดตัดทางหลวงกับทางรถไฟโดยการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ อันจะทำให้เกิดความปลอดภัย 
ในการเดินทางและขนส่งสินค้าผ่านบริเวณจุดตัดทางแยกเพิ่มประสิทธิภาพการจราจ รให้มีลักษณะการไหลอิสระ  
(Free Flow) และอำนวยความสะดวกในการเดินทางบนทางหลวง ตลอดจนเพื่อให้การเดินทางขนส่งโดยทางรถไฟเป็นไป

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คค./กษ. (ชป.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การขยายทางหลวงดังกล่าวเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
รวมทั้ ง เพื่ ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่การจราจร  
และพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้มีมาตรฐาน เพื่อรองรับการเดินทาง 
การขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ  
ของภาคตะวันตก สู่ภาคใต้ของประเทศไทย 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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อย่างสะดวกรวดเร็ว 
3. กรมทางหลวงได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบกับโครงการดังกล่าว  

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แล้ว 
4. สำนักงบประมาณ เห็นว่า เนื่องจากกรมทางหลวงได้รับอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดรถไฟ 

สายอำเภอนครชัยศรี – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3036 (วัดสามง่าม) จังหวัดนครปฐม เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร
บริเวณจุดตัดทางหลวงกับทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้าผ่านบริเวณจุดตัดทางแยก  
โดยได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้ว ซึ่งปัจจุบันพื้นที่
ก่อสร้างบางส่วนติดปัญหากรรมสิทธิ์ท่ีดิน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นต้องขอ
ตราร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ประมาณการค่าทดแทน จำนวน 9 ,077,000 บาท ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวก
และความรวดเร็วแก่การจราจรและการขนส่งอันเป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงเห็นควร  
ที่กรมทางหลวงจะเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี และ สงป. จะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ต่อเมื่อร่างพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับแล้ว 

5. คค. ได้ดำเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 แล้ว   
โดยจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3233 สายนครชัยศรี – 
ดอนตูม ตามแบบฟอร์มที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 
ประกอบด้วยรายละเอียดโครงการ แผนบริหารจัดการกิจกรรม ประมาณการรายจ่ายแหล่งเงินที่ใช้ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ และประโยชน์ที่จะได้รับ 

ความเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ ดิน 

ที่จะเวนคืน ในท้องที่เทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. .... ตามกระทรวงคมนาคมเสนอ 
เนื่องจากเป็นการขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3233 สายนครชัยศรี – ดอนตูม ที่บ้านต้นลานในเขตท้องที่เทศบาล
ตำบลนครชัยศรี (ตำบลนครชัยศรี ตำบลบางกะเบา และตำบลวัดแค) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ให้เป็นไปตาม
แผนที่กำหนดไว้ รวมทั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่จราจรและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงให้มีมาตรฐาน 
เพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ ของภาคตะวันตก  
สู่ภาคใต้ของประเทศไทย และเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนท่ีแน่นอน ทั้งนี้ กรมชลประทานมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ก่อนการก่อสร้างทางหลวง
แผ่นดินทุกเส้นทางขอให้กรมทางหลวงให้ความสำคัญ และตระหนักถึงแนวทางในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจาก 
การก่อสร้างทางหลวงกีดขวางการไหลของน้ำตามธรรมชาติทำให้ระบายน้ำไม่ทันและอาจเกิดอุทกภัยในอนาคต 

มติ ครม. : 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่เทศบาลตำบลนครชัยศรี  
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อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ 

2. ให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์และสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
คร้ังท่ี 34/2563 วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ืองเพ่ือทราบ (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เร่ือง/สารัตถะ/มติ/อ่ืนๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเร่ือง 
180863 
 
เร่ือง : สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 
 
สารัตถะ : คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ เสนอ ครม. รับทราบสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย 
และพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 

โดยมรีายละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติได้เสนอมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  

2 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ 
1. การแก้ไขปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมสับปะรด 

- รับทราบการแก้ไขปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมสับปะรดของกระทรวงแรงงาน (รง.) ในประเด็นการจ่าย
ค่าจ้างแก่แรงงานต่างด้าวตามระยะเวลาที่โรงงานอุตสาหกรรมสับปะรดเปิดดำเนินการผลิตจริง (ปีละ 9 เดือน) แทนการจ่าย
ค่าจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานท่ีทำไว้ตลอดปี 

- มอบหมายให้ รง. เร่งรัดปรับปรุงบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างงานสำหรับแรงงานต่างด้าวให้รองรับแรงงาน
ในอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรกรต่อเนื่อง และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป 

2. สถานการณ์สับปะรด ปี 2563 
- รับทราบสถานการณ์สับปะรดปี 2563 ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิต 1.394 ล้านตัน ผลผลิตต่อไร่ 3.362 กิโลกรัม 

ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 16.99 และร้อยละ 6.64 ตามลำดับ เนื่องจากประสบสภาวะแห้งแล้งและอากาศร้อนจัด
ส่งผลให้ต้นสับปะรดไม่สมบูรณ์ โดยที่ราคาสับปะรดโรงงานและสับปะรดบริโภคที่เกษตรกรขายได้ ปี 2562  
เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.98 บาท และ 5.91 บาท ตามลำดับ ส่วนปี 2563 (เดือนมกราคม – พฤษภาคม) ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 11.00บาท และ 12.63 บาท ตามลำดับ นอกจากน้ี ได้รับทราบผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สับปะรด
ปี 2562 และแผนการดำเนินงานในปี 2563 ซึ่งประกอบด้วย ด้านการผลิต ด้านการแปรรูป และด้านการตลาด 

- มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ประสงค์จะตรวจรับรองแปลงมาขึ้น
ทะเบียน รวมทั้งให้กรมวิชาการเกษตรพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
เกี่ยวกับการวิจัยสับปะรดของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรด
แห่งชาติ/กษ. (สศก./กสก./วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อให้การขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์สับปะรด ซึ่งครอบคลุม
ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการสามารถ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

กำหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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3. การปรับปรุงยุทธศาสตร์สับปะรด ปี 2560 – 2569 
เห็นชอบการปรับปรุงยุทธศาสตรส์ับปะรดปี 2560 – 2569 เป็นแผนปฏิบัติการด้านสับปะรด พ.ศ. 2563 

– 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
4. หลักการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรด 

เห็นชอบหลักการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดที่สอดคล้องกับนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” โดยให้
หน่วยงานภายใต้คณะกรรมการโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกร  
อันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) บริหารจัดทำข้อมูล การผลิต การตลาด และแผนบริหารผลผลิต
สับปะรดในช่วงปกติและช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยที่ คพจ. บริหาจัดการแบบเบ็ดเสร็จภายในจังหวัด
ส่วนจังหวัดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ให้คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติประสานหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของจังหวัดต่อไป 

ทั้ งนี้  สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่ งชาติ  ครั้งที่  1/2563  
ที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเสนอในครั้งนี้ จัดอยู่ในด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

มติ ครม. : รับทราบตามที่คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติเสนอ 
 


