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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2563 วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
031163 
 
เรื่อง : ขออนุมัติด ำเนินกำรตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยยำงธรรมชำติ ครั้งท่ี 1/2563 
 
สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจำรณำ ดังนี้ 

1. อนุมัติโครงกำรสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจกำรไม้ยำงและผลิตภัณฑ์ 
2. อนุมัติขยำยระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกร เพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำยำง 

และโครงกำรสร้ำงมูลภัณฑ์กันชนรักษำเสถียรภำพรำคำยำง 
3. อนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนสินเช่ือ ผู้ประกอบกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำง 
4. อนุมัติเพิ่มกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบกิจกำรยำง (ยำงแห้ง) ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ภำยใต้โครงกำรสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจกำรยำง  
(ยำงแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้ำนบำท 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ในครำวประชุมคณะกรรมกำรนโยบำยยำงธรรมชำติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนำยน 2563 

ณ ห้องประชุมตึกภักดีบดินทร์ ท ำเนียบรัฐบำล ซึ่งนำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) เป็นประธำนกำรประชุม 
ได้มีข้อสั่งกำรและมติกำรประชุมต่ำงๆ ดังนี ้

1.1 ขออนุมัติโครงกำรสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจกำรไม้ยำงและผลิตภัณฑ์ 
1) เห็นชอบในหลักกำรโครงกำรสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจกำรไม้ยำงและผลิตภัณฑ์ 

วงเงิน 20,000 ล้ำนบำท ระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 256๓ ถึงเดือนเมษำยน 256๕ ระยะเวลำในกำรชดเชย
ดอกเบี้ย ตำมโครงกำรฯ 1 ปี นับตั้งแต่ได้รับกำรอนุมัติ แต่ไม่เกิน ๓๐ เมษำยน 256๕ 

2) ที่ประชุมมีมติมอบหมำยให้กำรยำงแห่งประเทศไทย ประสำนกับผู้ประกอบกิจกำรที่เกี่ยวข้องเพื่อหำรือกับ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยและสถำบันกำรเงิน พิจำรณำแหล่งเงินที่จะใช้สนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนตำมร่ำงพระรำช
ก ำหนดกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ประกอบวิสำหกิจที่ได้รับผลกระทบก่อนเป็นล ำดับแรก 

3) มอบหมำยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำรยำงแห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนิน
โครงกำรชุดต่ำงๆ ตำมที่กำรยำงแห่งประเทศไทยเสนอ และจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรเพื่อน ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำต่อไป 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สถำบันเกษตรกรและผู้ประกอบ
กิจกำรยำงพำรำ โดยกำรช่วยเหลือและบรรเทำควำมเดือดร้อน พร้อมทั้ง
สนับสนุนสินเช่ือให้สถำบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจกำรยำงพำรำ 
เพื่อผลักดันรำคำยำงพำรำให้อยู่ในระดับท่ีเหมำะสมและมีเสถียรภำพ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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1.2 ขออนุมัติขยำยระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกร เพื่อรักษำเสถียรภำพ
รำคำยำง และโครงกำรสร้ำงมูลภัณฑ์กันชนรักษำเสถียรภำพรำคำยำง 

1) เห็นชอบขยำยระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกร เพื่อรักษำ
เสถียรภำพรำคำยำง และโครงกำรสร้ำงมูลภัณฑ์กันชนรักษำเสถียรภำพรำคำยำง ให้กับธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ
สหกรณ์กำรเกษตรออกไปจำกเดิม วันที่ 31 พฤษภำคม 2563 เป็นวันท่ี 31 ธันวำคม 2566 โดยใหก้ระทรวงกำรคลัง
ขยำยระยะเวลำค้ ำประกันเงินกู้กับธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรออกไปและยกเว้นค่ำธรรมเนียม  
ในกำรค้ ำประกันเงินกู้ ตำมระยะเวลำกำรขยำยระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้ ให้ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร 
พร้อมชดเชยต้นทุนเงินในอัตรำ FDR+1 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกรำคม 2555 ตำมขั้นตอนต่อไป 

2) เห็นชอบจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำเช่ำโกดัง ค่ำประกันภัย ค่ำจ้ำงผลิตยำงและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่
เดือนมีนำคม 2559 ถึงเดือนกุมภำพันธ์ 2563 จ ำนวนเงิน 772.47 ล้ำนบำท และเห็นชอบจัดสรรงบประมำณเป็นค่ำ
เช่ำโกดัง และค่ำประกันภัย ตั้งแต่เดือนมีนำคม 2563 ถึงเดือนมีนำคม 2564 จ ำนวนเงิน 126.286 ล้ำนบำท 

3) ที่ประชุมมีมติมอบหมำยให้กำรยำงแห่ งประเทศไทยหำรือกับธนำคำรเพื่ อกำรเกษตร 
และสหกรณ์กำรเกษตร ในเรื่องงบประมำณในกำรขยำยระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้โครงกำรฯ ออกไปเป็นวันที่ 31 ธันวำคม 2566 
โดยให้พิจำรณำถึงอัตรำชดเชยต้นทุนเงินของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรด้วย 

4) ที่ประชุมมีมติมอบหมำยให้กำรยำงแห่งประเทศไทย ระบำยยำงในสต็อก โดยพิจำรณำควำม
เหมำะสมของสถำนกำรณ์รำคำยำงในตลำด รวมถึงกำรน ำยำงในสต็อกไปใช้ในหน่วยงำนภำครัฐ ให้หำรือกับหน่วยงำน  
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร เพื่อให้ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์  
และกฎระเบียบต่อไป 

5) มอบหมำยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำรยำงแห่งประเทศไทยด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียด
โครงกำรเพื่อน ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำต่อไป 

1.3 ขออนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ยำง 

1) เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำง ได้แก่ 
1.1) ให้สินเช่ือแก่ผู้ประกอบกำร โดยธนำคำรพำณิชย์หรือธนำคำรของรัฐ (สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ) 

ได้ทุกธนำคำร 
1.2) ให้ผู้ประกอบกำรที่ได้รับสินเช่ือในทุกๆ 1 ล้ำนบำท จะต้องมีกำรเพิ่มปริมำณกำรใช้ยำง 

ในประเทศอย่ำงน้อย 2 ตันต่อปี ในปีกำรผลิต 2563 หรือระยะเวลำตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรฯ ก ำหนด 
1.3) ให้กำรยำงแห่งประเทศไทยตรวจสอบกำรใช้ยำงของผู้ประกอบกำรเป็นรำยป ีในปีกำรผลิต 2563 

หรือระยะเวลำตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรฯ ก ำหนด 
2) มอบหมำยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำรยำงแห่งประเทศไทย จัดท ำรำยละเอียดโครงกำร

เพื่อน ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำต่อไป 
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1.4 ขออนุมัติเพิ่มกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบกิจกำรยำง (ยำงแห้ง) ในสถำนกำรณ์ กำรระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ภำยใต้โครงกำรสนับสนุน สินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจกำรยำง 
(ยำงแห้ง) วงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้ำนบำท 

1) เห็นชอบเพิ่มกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบกิจกำรยำง (ยำงแห้ง) ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ภำยใต้โครงกำรสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจกำรยำง 
(ยำงแห้ง) วงเงินสินเชื่อ ๒๐,๐๐๐ ล้ำนบำท 

2) เห็นชอบในหลักกำรของหลักเกณฑ์และเง่ือนไขกำรชดเชยดอกเบี้ย ได้แก่ 
2.1) ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ต้องซื้อยำงมำเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตของฤดูกำลใหม่ (รำยเดือน) เพื่อให้เกิดกำร

หมุนเวียนผลผลิตของเกษตรกรชำวสวนยำง และสถำบันเกษตรกรชำวสวนยำง และหำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่มีกำรซื้อยำง
ก็จะไม่ได้รับกำรชดเชยในเดือนนั้น 

2.2) หลักฐำนและเอกสำรในกำรชดเชยดอกเบี้ย ต้องเป็นหลักฐำนกำรซื้อยำงมำเป็นวัตถุดิบส ำหรับ
กำรผลิตในแต่ละเดือน เอกสำรบัญชียำงที่ส่งให้กรมวิชำกำรเกษตร ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมยำง พ.ศ. ๒๕๔๒  
และเอกสำรและหลักฐำนอื่นๆ ตำมที่กำรยำงแห่งประเทศไทยก ำหนด 

2.3) รัฐบำลจะสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในอัตรำตำมที่จ่ำยจริงแต่ไม่เกินร้อยละ ๒ ต่อป ี
3) มอบหมำยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำรยำงแห่งประเทศไทยด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียด

โครงกำรเพื่อน ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำต่อไป 
๒. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 23 มิถุนำยน 2563 รับทรำบตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยยำงธรรมชำติเสนอ 
๓. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอเรื่องขออนุมัติด ำเนินกำรตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยยำงธรรมชำติ  

ครั้งท่ี 1/2563 เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ 
๔. ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/25405 ลงวันที่ 20 สิงหำคม 2563 

เรื่องขออนุมัติด ำเนินกำรตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยยำงธรรมชำติ ครั้งที่ 1/2563 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 
18 สิงหำคม 2563 ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ในส่วนของโครงกำรสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบ
กิจกำรไม้ยำงและผลิตภัณฑ์ กำรขยำยระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้โครงกำรพัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรเพื่อรักษำ
เสถียรภำพรำคำยำง และโครงกำรสร้ำงมูลภัณฑ์กันชนรักษำเสถียรภำพรำคำยำง กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบกำรผลิตผลิตภัณฑ์ยำง และกำรเพิ่มกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบกิจกำรยำง 
(ยำงแห้ง) ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ภำยใต้โครงกำรสนับสนุนสินเช่ือ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจกำรยำง (ยำงแห้ง) ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับควำมเห็นของ
กระทรวงกำรคลังและส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และข้อสังเกตของส ำนักงบประมำณไปพิจำรณำ 
และหำกมีควำมจ ำเป็นต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กฎหมำย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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มติ ครม. : 1. อนุมัติตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยยำงธรรมชำติ ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที ่1 มิถุนำยน 2563 
ตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ แหล่งเงินส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ในกำรด ำเนินโครงกำร ให้เป็นไปตำม
ควำมเห็นของส ำนักงบประมำณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำรยำงแห่งประเทศไทย และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
รับควำมเห็นของกระทรวงกำรคลัง รวมทั้งข้อสังเกตของกระทรวงอุตสำหกรรมและส ำนักงบประมำณไปพิจำรณำ
ด ำเนินกำรในส่วนทีเกี่ยวข้องข้องต่อไปด้วย 

2. มอบหมำยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กำรยำงแห่งประเทศไทย) เร่งด ำเนินกำรระบำยสต๊อกยำงในโครงกำร
พัฒนำศักยภำพสถำบันเกษตรกรเพื่อรักษำเสถียรภำพรำคำยำง และโครงกำรสร้ำงมูลภัณฑ์กันชนรักษำเสถียรภำพรำคำ
ยำงให้หมดไปโดยเร็ว โดยให้ค ำนึงถึงระยะเวลำและระดับรำคำจ ำหน่ำยที่เหมำะสม เพื่อลดภำระงบประมำณและรักษำ
ประโยชน์สูงสุดของรัฐ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2563 วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เจ้าของเรื่อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
031163 
 

เรื่อง : ขออนุมัติโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรชำวสวนยำง ระยะที่ 2 
 

สารัตถะ : กษ. เสนอ ครม. พิจำรณำอนุมัติโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรชำวสวนยำง ระยะที่ 2 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะกรรมกำรนโยบำยยำงธรรมชำติ ในครำวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 1 มิถุนำยน 2563  

ได้มีมติกำรประชุมในวำระเรื่อง ขออนุมัติโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรชำวสวนยำง ระยะที่ 2 
1) เห็นชอบในหลักกำรโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรชำวสวนยำง ระยะที่ 2 
2) ที่ประชุมมีมติมอบหมำยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกำรยำงแห่งประเทศไทยและภำคเกษตรกร

ร่วมหำรือทบทวนหลักเกณฑ์และข้อก ำหนดของโครงกำรฯ ให้มีควำมชัดเจนในกำรก ำหนดรำคำยำงที่ใช้ประกันรำยได้ 
ปริมำณผลผลิต ระยะเวลำที่ชดเชย และจ ำนวนพ้ืนท่ีสวนยำงกรีดได้ของเกษตรกรแต่ละรำยที่จะประกันรำยได้ โดยให้อยู่
ในกรอบอัตรำยอดคงค้ำงภำระที่รัฐต้องรับภำระชดเชยตำมนัยมำตรำ 28 ของงบประมำณตำมพระรำชบัญญัติวินัย
กำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และจัดท ำรำยละเอียดโครงกำรฯ ที่ได้ปรับปรุงตำมมติกำรประชุม เพื่อน ำเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำต่อไป 

2. ตำมควำมเห็นของส ำนักงบประมำณ เห็นควรให้กำรยำงแห่งประเทศไทยใช้จ่ำยเงินจำกกองทุนพัฒนำ
ยำงพำรำ ในส่วนค่ำบริหำรโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรชำวสวนยำงพำรำ ระยะที่ 2 จ ำนวน 97,000,000 บำท 
นั้น เนื่องจำกโครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรตำมนโยบำยของรัฐ ที่มอบหมำยให้กำรยำงแห่งประเทศไทยเป็นผู้ด ำเนินกำร 
และปัจจุบันกำรยำงแห่งประเทศไทย มีรำยละเอียดงบประมำณเพื่อกำรบริหำรของกำรยำงแห่งประเทศไทย  
จ ำนวน 2,165.3260 ล้ำนบำท เป็นงบที่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของกำรยำงแห่งประเทศไทยที่ได้จัดสรรไว้แล้ว  
ซึ่งไม่เพียงพอที่จะด ำเนินกำรตำมควำมเห็นของส ำนักงบประมำณได้ จึ งจ ำเป็นต้องขอจัดสรรงบประมำณจำกรัฐบำล  
เพื่อใช้ในกำรด ำเนินโครงกำร 

มติ ครม. : อนุมัติตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเ์สนอ ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งค่ำบริหำรโครงกำร ให้เป็นไป
ตำมควำมเห็นของส ำนักงบประมำณ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำรยำงแห่งประเทศไทย และหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องรับควำมเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงกำรคลัง กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงอุตสำหกรรม ส ำนักงบประมำณ 
และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ไปพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กษ. (กยท.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชำวสวนยำง โดยกำรช่วยเหลือ
และบรรเทำควำมเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชำวสวนยำง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

- 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2563 วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
031163 
 
เรื่อง : แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 
 
สารัตถะ : ยธ. เสนอ ครม. พิจำรณำ ดังนี้ 

1. ให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 
(แผนปฏิบัติกำรฯ) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำน เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร ประสำนกำรปฏิบัติ  
จัดสรรทรัพยำกร และติดตำมประเมินผลของทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ส ำนักงำน ป.ป.ส.) ร่วมกับหน่วยงำน  
ที่เกี่ยวข้องจัดท ำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดประจ ำปีให้สอดคล้องรองรับกับแผนปฏิบัติกำรฯ 
ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุดที่ นร 0506/ว(ล) 30918 ลงวันที่ 2 ตุลำคม 2563 

ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอควำมเห็นต่อเรื่อง แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด  
พ.ศ. 2563 – 2565 ของกระทรวงยุติธรรม 

2. รัฐบำลก ำหนดให้กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดต้องด ำเนินกำรอย่ำงจริงจังทั้งระบบ กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดของทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และน ำมำใช้เป็นกรอบกำรจัดท ำค ำของบประมำณในลักษณะบูรณำกำร 
เรื่องกำรป้องกัน ปรำบปรำมและบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน  
เพื่อบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำอันจะน ำไปสู่กำรลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกปัญหำยำเสพติดในสังคม สร้ำงควำมมั่นคง
ปลอดภัยและลดควำมเดือดร้อนของประชำชนจำกผลกระทบดังกล่ำวให้กับบุคคล ชุมชน และสังคม 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำแล้ว เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

พ.ศ. 2563 – 2565 เนื่องจำกแผนปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำวเป็นมำตรกำรเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติดและลดปัญหำยำเสพ

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ยธ./กษ. (วก.) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ของทุกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ติดอย่ำงเป็นระบบ และมีมำตรกำรส ำคัญ เช่น มำตรกำรควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ มำตรกำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพ
ติด เป็นต้น 

มติ ครม. : เห็นชอบตำมที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับควำมเห็นของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงสำธำรณสุข และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติไปพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำน  
กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2563 – 2565 ให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงบประมำณ 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2563 วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณา (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
031163 
 
เรื่อง : ผลกำรประชุมสมัยพิเศษระดับรัฐมนตรีอำเซียนด้ำนกำรพัฒนำชนบทและขจัดควำมยำกจน 
 
สารัตถะ : มท. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทรำบผลกำรประชุมสมัยพิเศษระดับรัฐมนตรีอำเซียนด้ำนกำรพัฒนำชนบทและขจัดควำมยำกจน  
(กำรประชุมสมัยพิเศษฯ) 

2. ให้ควำมเห็นชอบต่อร่ำงถ้อยแถลงร่วมกำรประชุมสมัยพิเศษระดับรัฐมนตรีอำเซียนด้ำนกำรพัฒนำชนบท
และขจัดควำมยำกจน ภำยใต้แนวคิด “กำรลดควำมยำกจนและเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรปรับตัวเพื่อรองรับกำร
เปลี่ยนแปลง : กำรฟื้นฟูประเทศจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด – 19)” 
(ร่ำงถ้อยแถลงร่วมฯ) และมอบหมำยให้ มท. ด ำเนินกำรรับรองร่ำงถ้อยแถลงร่วมฯ ต่อไป 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
ผลกำรประชุมสมัยพิเศษระดับรัฐมนตรีอำเซียนด้ำนกำรพัฒนำชนบทและขจัดควำมยำกจน มีสำระส ำคัญ ดังนี ้
1. ที่ประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลและควำมเห็นต่อสถำนกำรณ์โควิด  - 19 รวมถึงเลขำธิกำรอำเซียนได้รำยงำน

สถำนกำรณ์โควิด - 19 และผลกระทบต่ออำเซียนซึ่งกระทบต่อควำมก้ำวหน้ำในกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนในภูมิภำค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผลกระทบส่วนใหญ่เกิดขึ้นในชนบท โดยเฉพำะภำคเกษตรกรรม รวมทั้งแรงงำนในเมือง  
ที่ตกงำนจำกกำรที่ผู้ประกอบกำรปิดกิจกรรม ประเด็นเรื่องควำมคุ้มครองทำงสังคม และกำรักษำควำมมั่นคงทำงอำหำร 
จึงเป็นประเด็นที่ทุกประเทศในอำเซียนควรให้ควำมส ำคัญเพื่อท ำให้ชุมชนในชนบทสำมำรถปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ภำยใต้สถำนกำรณ์ดังกล่ำวได้ 

2. หัวหน้ำคณะผู้แทนไทยได้กล่ำวถ้อยแถลงมีสำระส ำคัญว่ำ ประเทศไทยได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อน 3 มำตรกำรหลัก 
เพื่อลดผลกระทบต่อประชำชนและเสริมสร้ำงศักยภำพให้สำมำรถปรับตัวได้ ดังนี้  

1) มำตรกำรกำรจ่ำยเงินเยียวยำให้กับกลุ่มผู้มีรำยได้น้อย จ ำนวน 30 ล้ำนคน 
2) มำตรกำรส่งเสริมกำรจ้ำงงำนภำยในประเทศให้กับกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยที่ถูกเลิกจ้ำงงำน รัฐบำลจัดสรร

งบประมำณให้หน่วยงำนภำครัฐจ้ำงงำนท่ัวประเทศ ภำยในกรอบวงเงิน 86,755,401 ดอลลำร์สหรัฐ 
3) มำตรกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ประเทศไทยสำมำรถ

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

เพื่อเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นและมุ่งประสำนให้เกิด
ควำมร่วมมือกันและหำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรม
ในกำรรับมือกับโควิด - 19 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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ปรับตัวได้อย่ำงรวดเร็วต่อสถำนกำรณ์อันเนื่องมำจำกขับเคลื่อนกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจภำยในประเทศบนหลักปรัชญำ  
ของเศรษฐกิจพอเพียง อำทิ โครงกำรโคก – หนอง - นำ โมเดล โครงกำร Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว และโครงกำรตู้ปันสุข 

3. ที่ประชุมฯ มีมติรับรองร่ำงถ้อยแถลงร่วมฯ และมีมติให้รอควำมเห็นจำกประเทศไทยก่อนที่จะเผยแพร่ถ้อย
แถลงร่วมฯ โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

1) กำรปกป้องผู้มีรำยได้น้อยและกลุ่มเปรำะบำงจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด – 19 
2) กำรส่งเสริมกำรด ำรงชีวิตในชนบทและสร้ำงควำมเช่ือมั่นต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
3) กำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นว่ำทุกประเทศมีกรอบแนวทำงที่เกี่ยวข้องกับกำรฟื้นฟูประเทศที่มุ่งเน้นกำรให้

ควำมส ำคัญกับคนยำกจน ค ำนึงถึงปัจจัยควำมหลำกหลำยทำงเพศ และปัจจัยด้ำนกำรตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง  
ของสภำพภูมิอำกำศ 

4) กำรให้ควำมส ำคัญกับข้อจ ำดักที่สตรีและเยำวชนในชนบทต้องเผชิญ 
5) กำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนในชนบททั้งโครงสร้ำงทำงกำยภำพ เศรษฐกิจ รวมถึงกำรพัฒนำ

มนุษย์ผ่ำนเทคโนโลยีระดับดิจิทัล และ 
6) กำรเสริมสร้ำงกรอบนโยบำยเชิงบูรณำกำรเพื่อกำรเช่ือมโยงชนบท - เมืองในทุกระดับ 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ขัดข้องต่อผลกำรประชุมฯ และร่ำงถ้อยแถลงร่วมฯ ดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นกำรแสดง 

ให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นและมุ่งประสำนให้เกิดควำมร่วมมือกันและหำแนวทำงกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือที่เป็นรูปธรรม  
ในกำรรับมือกับโควิด - 19 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินดีให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อผลักดันควำมร่วมมือให้บังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

มติ ครม. : รับทรำบและเห็นชอบตำมที่กระทรวงมหำดไทยเสนอ และให้กระทรวงมหำดไทยรับควำมเห็นของกระทรวง
กำรต่ำงประเทศไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย ทั้งนี้ หำกมีควำมจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนร่ำงถ้อยแถลงร่วมกำรประชุม
สมัยพิเศษระดับรัฐมนตรีอำเซียนด้ำนกำรพัฒนำชนบทและขจัดควำมยำกจน ในส่วนที่ไม่ใช่สำระส ำคัญและไม่ขัดกับ
หลักกำรที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ควำมเห็นชอบไว้ ให้กระทรวงมหำดไทยด ำเนินกำรได้ โดยให้น ำเสนอคณะรัฐมนตรีทรำบ
ภำยหลัง พร้อมทั้งให้ช้ีแจงเหตุผลและประโยชน์ท่ีไทยได้รับจำกกำรปรับเปลี่ยนดังกล่ำว 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2563 วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือพิจารณาจร (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
031163 
 
เรื่อง : โครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี 2563/64 รอบที่ 1 พร้อมมำตรกำรคู่ขนำน และโครงกำรสนับสนุนค่ำ

บริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปีกำรผลิต 2563/64 
 
สารัตถะ : พณ. เสนอ ครม. พิจำรณำ ดังนี้ 

1. รับทรำบผลกำรด ำเนินโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี 2562/63 รอบท่ี 1 และมำตรกำร
คู่ขนำน ตำมข้อ 1.1 

2. อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบท่ี 1 และงบประมำณ ตำมข้อ 2.1 
3. อนุมัติมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64  และงบประมำณ  

ตำมข้อ 2.2 
4. อนุมัติโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 

2563/64 และงบประมำณ ตำมข้อ 2.3 
ทั้งนี้ ให้ ธ.ก.ส. ท ำควำมตกลงกับส ำนักงบประมำณ และขอจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2565 และปีถัดๆ ไป 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
1. คณะกรรมกำรนโยบำยและบริหำรข้ำวแห่งชำติ (นบข.) มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนำยน และ 17 กรกฎำคม 2563 

สรุปได้ ดังนี้ 
1.1 รับทรำบผลกำรด ำเนินโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี 2562/63 รอบที่ 1 และ

มำตรกำรคู่ขนำน ดังนี้ 

มาตรการ/โครงการ ผลการด าเนินการ 
โครงการประกันรายได้เกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 

คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลและก ำหนดเกณฑ์กลำงอ้ำงอิงโครงกำรประกัน
รำยได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวได้พิจำรณำก ำหนดรำคำเกณฑ์กลำงอ้ำงอิง  
และกำรชดเชยส่วนต่ำงรำคำตำมโครงกำรประกันรำยได้ฯ ตั้ งแต่วันที่  

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

เพื่อให้เกษตรกรมีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยข้ำวเปลือกในรำคำ 
ที่เหมำะสมและสำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงในกำรจ ำหน่ำยผลผลติ ลดภำระ
ค่ำใช้จ่ำยของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำรำคำข้ำวตกต่ ำ และช่วยให้รำคำ
รับซื้อข้ำวเปลือกมี เสถียรภำพ รวมทั้งช่วยลดต้นทุนกำรผลิตให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวให้มีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น ซึ่งจะบรรเทำควำมเดือดร้อน 
ให้เกษตรกรสำมำรถด ำรงชีพอยู่ได้ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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15 ตุลำคม 2562 - 31 พฤษภำคม 2563 จ ำนวน 30 งวด ณ วันที่  
15 มิถุนำยน 2563  ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรแล้ว จ านวน 
1,102,250 ครัวเรือน จ านวนเงิน 19,406.61 ล้านบาท คงเหลือ 
1,534.23 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 92.67 ของวงเงินงบประมำณที่
คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จ ำนวน 20,940.84 ล้ำนบำท 

มาตรการคูข่นานโครงการประกนัรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
โครงการสินเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือกนาปี 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 210,420 รำย กู้เงินแล้ว 13,968.38 ล้ำนบำท คิดเป็น 
1.34 ล้ำนตันข้ำวเปลือก จำกเป้ำหมำย 1.5 ล้ำนตันข้ำวเปลือก วงเงิน 15,000 ล้ำนบำท 

โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าว
และสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยสถาบัน
เกษตร 

จ่ำยเงินกู้จ ำนวน 141 รำย กู้เงินแล้ว 8,545.38 ล้ำนบำท คิดเป็น 0.734 
ล้ำนตันข้ำวเปลือก จำกเป้ำหมำย 1.5 ล้ำนตันข้ำวเปลือก 

โค รงการชด เช ยดอก เบี้ ย ให้
ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บ
สต็อก 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 261 รำย ข้ำวเปลือกรับซื้อจำกเกษตรกร 3.079 ล้ำนตัน
ข้ำวเปลือก จำกเป้ำหมำย 4 ล้ำนตันข้ำวเปลือก 

1.2 นบข. ได้เห็นชอบโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี 2563/64 รอบที่ 1 พร้อมมำตรกำร
คู่ขนำนโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกร ปี 2563/64 และโครงกำรสนับสนุนค่ำบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพ
ผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปีกำรผลิต 2563/64 โดยมอบหมำย ธ.ก.ส. และ พณ. จัดท ำรำยละเอียดโครงกำรฯ และ
งบประมำณให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และน ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

2. พณ. โดยกรมกำรค้ำภำยในได้หำรือกระทรวงกำรคลัง (กค.) สงป. และ ธ.ก.ส. เพื่อจัดท ำรำยละเอียดโครงกำร
ประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี 2563/64 รอบที่ 1 พร้อมมำตรกำรคู่ขนำน และโครงกำรสนับสนุนค่ำบริหำร
จัดกำรและพัฒนำคุณภำพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปีกำรผลิต 2563/64 ตำมนัยมติ นบข. (ข้อ 1.2) ดังนี้ 

2.1 โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบท่ี 1 มีรำยละเอียด ดังน้ี 

 

 

 

 

 



12 

 

 

รายการ รายละเอียด 
ราคาและปริมาณประกันรายได้ ชดเชยเป็นจ ำนวนตันในแต่ละชนิดข้ำว ณ รำคำควำมชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ดังนี้ 

ชนิดข้าว ราคาประกันรายได้ 
(บาท/ตัน) 

ครัวเรือนละไม่เกิน 
(ตัน) 

ข้ำวเปลือกหอมมะล ิ 15,000 14 
ข้ำวเปลือกหอมมะลินอกพ้ืนท่ี 14,000 16 
ข้ำวเปลือกเจ้ำ 10,000 30 
ข้ำวเปลือกหอมปทุมธำน ี 11,000 25 
ข้ำวเปลือกเหนียว 12,000 16 

 

ชนิดข้าวและพื้นที่ด าเนินการ ประกันรำยได้ข้ำว 5 ชนิด ในพื้นที่เพำะปลูกข้ำวทั่วประเทศ โดยกำรชดเชยส่วน
ต่ำงรำคำประกันภัยกับรำคำเกณฑ์อ้ำงอิง 

เกษตรกรผู้มี สิทธิ ได้ รับการ
ชดเชย 

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้ำวปีกำรผลิต 2563/64 (รอบที่ 1) กับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ที่ปลูกข้ำวระหว่ำงวันที่ 1 เมษำยน - 31 ตุลำคม 2563 
ยกเว้นภำคใต้ ระหว่ำงวันที่  16 มิถุนำยน 2563 - 28 กุมภำพันธ์ 2564  
โดยกรอบระยะเวลำกำรขึ้นทะเบียนในแต่ละพื้นที่ให้เป็นไปตำมประกำศของ กษ. 
ทั้งนี้ ที่นำแปลงใดแปลงหนึ่งสำมำรถรับสิทธิประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว  
ปีกำรผลิต 2563/64 รอบที่ 1 ได้แปลงละ 1 ครั้ง เท่ำนั้น เพื่อไม่ให้เป็น 
กำรจ่ำยเงินซ้ ำซ้อน 

การค านวณปริมาณผลผลิตของ
เกษตรกรที่จะได้รับสิทธิในการ
ชดเชย 

ให้ใช้ปริมำณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรตำมที่
คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลและก ำหนดเกณฑ์กลำงอ้ำงอิงโครงกำรประกันรำยได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวก ำหนด ทั้งนี้ กรณีเกษตรกรเพำะปลูกข้ำวมำกกว่ำ 1 ชนิด  
ได้สิทธิ์ได้ไม่เกินจ ำนวนขั้นสูงของข้ำวแต่ละชนิด และเมื่อรวมกันต้องไม่เกินขั้นสูง
ของชนิดข้ำวท่ีก ำหนดไว้สูงสุด 

การจ่ายเงิน ธ.ก.ส. จ่ำยเงินชดเชยเข้ำบัญชีเกษตรกรโดยตรงตำมช่วงระยะเวลำที่ก ำหนด
ภำยใน 3 วันท ำกำรนับตั้งแต่วันที่คณะอนุกรรมกำรก ำกับดูแลและก ำหนดเกณฑ์
กลำงอ้ำงอิงโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำวประกำศรำคำเกณฑ์กลำง
อ้ำงอิงในแต่ละรอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรลดภำระในกำรเข้ำร่วมโครงกำรประกัน
รำยได้ฯ เกษตรกรไม่ต้องท ำสัญญำประกันรำยได้กับ ธ.ก.ส. 
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วงเงินงบประมาณ 23,495.71 ล้านบาท เป็นค่ำด ำเนินกำรชดเชยส่วนต่ำงระหว่ำง รำคำประกัน
กับรำคำเกณฑ์กลำงอ้ำงอิง โดยใช้แหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. วงเงิน 22,957.37 
ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรของ ธ.ก.ส. วงเงิน 538.34 ล้ำนบำท 
(ชดเชยต้นทุนเงินในอัตรำร้อยละ 2.25 เป็นเงิน 516.54 ล้ำนบำท และค่ำ
บริหำรจัดกำรรำยละ 7 บำท เป็นเงิน 21.8 ล้ำนบำท) ท้ังนี้ พณ. ขอรับจัดสรร
วงเงินจ่ายขาดเบื้องต้นเท่ำกับวงเงินที่รัฐบำลจ่ำยส่วนต่ำงโครงกำรประกันรำยได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี 2562/63 รอบที่ 1 ให้เกษตรกรตั้งแต่งวดที่ 1 - 8 
ส ำหรับเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมกำรเกษตรและแจ้งวันคำด
ว่ำเก็บเกี่ยวถึงวันท่ี 28 ธันวำคม 2562 วงเงิน 18,096.06 ล้านบาท 

2.2 มาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 จ ำนวนทั้งสิ้น 3 โครงกำร 
วงเงินรวมทั้งสิ้น 35,999.26 ล้ำนบำท ดังนี้ 

2.2.1 โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2563/64 (โดย ธ.ก.ส.)  
มีรำยละเอียด ดังน้ี 

รายการ รายละเอียด 
วิธีการ ธ.ก.ส. ให้วงเงินสินเช่ือต่อตัน โดยจ่ำยสินเช่ือโครงกำรให้เกษตรกรและสถำบันเกษตรกรในเขต

พื้นที่ปลูกข้ำวทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชะลอข้ำวเปลือกไว้ในยุ้งฉำงเกษตรกรและสถำบัน
เกษตรกร 1.5 ล้ำนตันข้ำวเปลือก และก ำหนดข้ำวเปลือกที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ และวงเงิน
สินเช่ือต่อตัน ดังนี้ (1) ข้ำวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 11,000 บำท (2) ข้ำวเปลือกหอมมะลิ
นอกพ้ืนท่ี ตันละ 9,500 บำท (3) ข้ำวเปลือกเหนียว ตันละ 8,600 บำท (4) ข้ำวเปลือกเจ้ำ 
ตันละ 5,400 บำท และ (5) ข้ำวเปลือกหอมปทุมธำนี ตันละ 7,300 บำท 

ค่าฝากเก็บและรักษา
คุณภาพข้าวเปลือก 

ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับค่ำฝำกเก็บและรักษำคุณภำพข้ำวในอัตรำ 1,500 บำท  
ต่อตันข้ำวเปลือก โดยเกษตรกรที่เก็บข้ำวเปลือกในยุ้งฉำงตนเองได้รับเต็มจ ำนวน ส ำหรับ
สถำบันเกษตรกรที่รับซื้อข้ำวเปลือกเข้ำโครงกำรฯ ได้รับในอัตรำ 1,000 บำทต่อตัน
ข้ำวเปลือก และเกษตรกรผู้ขำยข้ำวได้รับในอัตรำ 500 บำทต่อตันข้ำวเปลือก  

การระบายข้าวเปลือก กรณีที่มีกำรระบำยข้ำวเปลือกให้ ธ.ก.ส. ส ำรองจ่ำยค่ำขนย้ำยข้ำวเปลือกที่ ธ.ก.ส. ตำมวงเงิน 
ที่ส ำรองจ่ำยและชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส. วงเงิน 5.4 ล้ำนบำท 
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ระยะเวลาการเข้า
ร่วมโครงการและ
ก า ร รั บ ช า ร ะคื น
เงินกู้ 

ระยะเวลำจัดท ำสัญญำเงินกู้ ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 ถึง วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 
(ภำคใต้ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2564) ระยะเวลำช ำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 5 เดือน  
นับถัดจำกเดือนรับเงินกู้ และเมื่อก ำหนดช ำระคืน หำกรำคำตลำดต่ ำกว่ำวงเงินสินเชื่อต่อตัน 
สำมำรถขยำยเวลำช ำระคืนไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 เดือน ภำยในระยะเวลำโครงกำรฯ ตั้งแต่
วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 

วงเงินงบประมาณ 19,826.76 ล้านบาท (วงเงินสินเช่ือ 15,284 ล้ำนบำท วงเงินจ่ำยขำด 4,542.76 ล้ำน
บำท แบ่งเป็น วงเงินจ่ำยขำดค่ำฝำกเก็บ 2,250 ล้ำนบำท วงเงินชดเชยจำกรัฐบำล 547.36 
ล้ำนบำท และกรณีมีกำรระบำยข้ำวโครงกำรฯ รัฐบำลจ่ำยคืนและชดเชยให้ ธ.ก.ส. วงเงิน 
1,745.4 ล้ำนบำท) โดยให้ ธ.ก.ส. ขอจัดสรรจำกงบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณต่อไป 

2.2.2 โครงการสินเชื่อเพ่ือรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 
2563/64 (โดย ธ.ก.ส.) มีรำยละเอียด ดังน้ี 

รายการ รายละเอียด 
การด าเนินการ สนับสนุนสินเช่ือแก่สถำบันเกษตรกร (สหกรณ์กำรเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน 

และศูนย์ข้ำวชุมชน) เพื่อรวบรวมข้ำวเปลือกเพื่อจ ำหน่ำยและ/หรือแปรรูป 
วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้ำนบำท 
วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 562.5 ล้านบาท (ให้ ธ.ก.ส. ขอจัดสรรจำกงบประมำณรำยจ่ำยในปีงบประมำณต่อไป) 
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี (ปัจจุบัน MLR ร้อยละ 4.875 ต่อปี) โดยสถำบันเกษตรกรรับภำระ

ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี และรัฐบำลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี 
ระยะเวลา ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ : ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564 

ระยะเวลาช าระหน้ี :ไม่เกินวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
ระยะเวลาโครงการ :ตุลำคม 2563 - 31 ธันวำคม 2564 

2.2.3 โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2563/64 
(โดยกรมกำรค้ำภำยใน) มีรำยละเอียด ดังน้ี 

รายการ รายละเอียด 
วัตถุประสงค์ ให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวที่เข้ำร่วมโครงกำรเก็บสต็อกข้ำวเปลือกและข้ำวสำร เพื่อดูดซับผลผลิต

ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลำดมำก 
เป้าหมาย 4 ล้านตันข้าวเปลือก 
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วงเงินชดเชย รับบำลชดเชยดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 3 ต่อปี วงเงิน 610 ล้านบาท (โดยให้กรมกำรค้ำภำยใน
ขอรับกำรจัดสรรจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี) 

การด าเนินการ ให้ผู้ประกอบกำรค้ำข้ำวเก็บสต็อกอย่ำงน้อย 60 - 180 วัน (2 - 6 เดือน) นับแต่วันท่ีรับซื้อ 
ระยะเวลา ระยะเวลารับซ้ือ :1 พฤศจิกำยน 2563 - 31 มีนำคม 2564 (ภำคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม - 

30 มิถุนำยน 2564) 
ระยะเวลาเก็บสต็อกข้าว : 1 พฤศจิกำยน 2563 - 31 ธันวำคม 2564  
ระยะเวลาโครงการ :1 ตุลำคม 2563 - 31 ตุลำคม 2565 

2.3 โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 
2563/64 มีรำยละเอียด ดังน้ี 

รายการ รายละเอียด 
กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปีกำรผลิต 2563/64 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมกำรเกษตร ประมำณ 

4.56 ล้ำนครัวเรือนทั่วประเทศ 
วิธีการด าเนินการ กรมส่งเสริมกำรเกษตร น ำข้อมูลรำยช่ือเกษตรกรที่ผ่ำนกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวปี 

2563 กับกรมส่งเสริมกำรเกษตร ส่งให้ ธ.ก.ส. ส ำนักงำนใหญ่ เพื่อด ำเนินกำรจ่ำยเงินให้
เกษตรกร ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 
20,000 บำท ท้ังนี้ พณ. ขอด ำเนินกำรจ่ำยเงินเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี
กำรผลิต 2563/64 รอบที่ 1 กับกรมส่งเสริมกำรเกษตร ในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกิน
ครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บำท ก่อนในเบ้ืองต้น 

วงเงินงบประมาณ จ่ำยขำดรวม 56,093.63 ล้านบาท จ ำแนกเป็น (1) งบประมำณจ่ำยขำดให้เกษตรกรวงเงิน 
54,828.08 ล้ำนบำท (2) ชดเชยต้นทุนเงินในอัตรำร้อยละ 2.25 จ ำนวน 1,233.63 ล้ำน
บำท (ชดเชยต้นทุนเงินในอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ ำ 12 เดือนของ ธ.ก.ส. บวก 1 เท่ำกับ
ร้อยละ 2.25 ต่อปี (3) ค่ำบริหำรจัดกำรให้ ธ.ก.ส. จ ำนวน 31.92 ล้ำนบำท ทั้งนี้ จะ
ด าเนินการจ่ายเงินก่อนเบ้ืองต้นวงเงินจ่ายขาด 28,046.82 ล้านบาท 

ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินการ 

ระยะเวลาการจ่ายเงิน :เดือนสิงหำคม 2563 - เมษำยน 2564 
ระยะเวลาโครงการ :เดือนสิงหำคม 2563 - พฤษภำคม 2564 

 

มติ ครม. : 1. รับทรำบผลกำรด ำเนินโครงกำรประกันรำยไดเ้กษตรกรผูป้ลูกข้ำว ปี 2563/63 รอบที่ 1 พร้อมมำตรกำร
คู่ขนำน ตำมที่กระทรวงพำณิชย์เสนอ 

2. อนุมัติในหลักกำรโครงกำรประกันรำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี 2563/64 รอบที่ 1 พร้อมมำตรกำร
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คู่ขนำน และโครงกำรสนับสนุนค่ำบริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปีกำรผลิต 2563/64 
ตำมควำมเห็นของส ำนักงบประมำณ โดยในส่วนของกรอบวงเงินงบประมำณและค่ำใช้จ่ำยทีจ่ะเกิดขึ้น ให้กระทรวงพำณิชย์ 
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมควำมเห็นของส ำนักงบประมำณ
ต่อไป 

3. ให้กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องรับควำมเห็นของ
กระทรวงกำรคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงบประมำณ และส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติไปพิจำรณำด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
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ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ครั้งท่ี 45/2563 วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่องเพ่ือทราบ (หากไม่มีข้อทกัทว้งให้ถือเป็นเรื่องท่ี ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ) (กษ. เสนอความเห็น/เกี่ยวข้อง) 

เรื่อง/สารัตถะ/มติ/อื่นๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบ/เจ้าของเรื่อง 
031163 
 
เรื่อง : รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติ (กปช.) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 
สารัตถะ : กปช. เสนอ ครม. ดังนี ้

1. รับทรำบสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ กปช. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
2. มอบหมำยหน่วยงำนภำครัฐรับข้อเสนอของประชำชนไปด ำเนินกำรในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

โดยมรีำยละเอียดสรุปได้ ดังนี ้
คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติ (กปช.) ได้เสนอเรื่อง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ กปช. ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ.2563 เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทรำบ โดยมีสำระส ำคัญกล่ำวถึงผลกำรด ำเนินงำน ในด้ำนต่ำงๆ  
ของอนุกรรมกำรฯ ภำยใต้ กปช. ประกอบด้วย 

1) ผลกำรด ำเนินงำนสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้ำใจของประชำชนต่อเรื่องสื่อสำรที่ ส ำคัญประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 

2) ผลกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐและประชำสัมพันธ์เชิงรุก ให้องค์ควำมรู้เพื่อบริหำร
จัดกำรข่ำวลวง (Fake News) 

3) ผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และสื่อสำรมวลชนของประเทศ 

ควำมเห็นของ กษ. 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจำรณำแล้ว ดังนี ้
1. เห็นชอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติ (กปช.) ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2563 เนื่องจำกผลกำรด ำเนินงำนสอดคล้องตำมนโยบำยและแผนกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติ ฉบับที่ 5  
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี) โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประชำสัมพันธ์เรื่องสื่อสำรส ำคัญ ประเด็นกำรบริหำรจัดกำรน้ ำเพื่อแก้ไขปัญหำภัยแล้ง
และอุทกภัย และประเด็นกำรท ำประมงตำมมำตรฐำน IUU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่ำนช่องทำงสื่อต่ำงๆ เพื่อสร้ำง 
กำรรับรู้แก่ประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง และจำกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ กปช. พบว่ำ มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็น 

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

เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ร่วมกับ
หน่วยงำนภำครัฐ 

ก าหนดรายงานผลการปฏิบัติเพ่ือเสนอ ครม. :  

-  
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และข้อเสนอแนะของประชำชนในประเด็นสื่อสำรส ำคัญ ซึ่งข้อมูลส่วนดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์ในกำรขับเคลื่อน  
กำรด ำเนินงำนภำครัฐให้สอดรับกับควำมต้องกำรของประชำชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะใช้แนวทำง
ประชำสัมพันธ์เป็นกลไกสร้ำงกำรรับรู้และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือจำกภำคส่วนต่ำงๆ ในกำรพัฒนำประเทศ 

2. เห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติเสนอให้มอบหมำยหน่วยงำนภำครัฐในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยกรมชลประทำนและกรมประมง รับข้อเสนอของประชำชนไปด ำเนินกำรในส่วน  
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติ ครม. : รับทรำบและเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์แห่งชำติ (กปช.) เสนอ ทั้งนี้ ให้ กปช. รับควำมเห็น
ของกระทรวงมหำดไทยเกี่ยวกับกำรติดตำมประเมินผล ไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
 


